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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, 
визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє 
академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання.  

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після успішного 

вивчення дисципліни та позитивного оцінювання досягнутих результатів 
навчання. Трансферу та накопиченню кредитів сприяє використання 
ключових документів ЄКТС. 

Ключовими документами ЄКТС є: каталог дисципліни (інфор-
маційний пакет), аплікаційна форма, угода про навчання, академічна 
довідка, додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка 
(Diploma Supplement).  

Перелік оцінок з дисциплін відображає здобутки студента у спосіб, 
який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних 
закладах, для цього використовується таблиця відповідності оцінок за 
100-баловою шкалою та оцінок за національною шкалою і шкалою ЄКТС. 

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок відмінно 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками 82–89 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

© Київський національний торговельно-
економічний університет, 2016 
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Закінчення таблиці 
Оцінка за системою Оцінка за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 69–74 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескласти 35–59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий 
повторний курс 

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Адреса : вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 факс: 544-39-74, 544-74-14 
Електронна пошта: knteu@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua  

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів 
України, атестований за найвищим IV рівнем акредитації. Його 
історія бере початок від 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. 
університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєд-
нався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами. 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впрова-
дження новітніх навчальних технологій на базі програмних продуктів 
та глобальних інформаційних мереж. У вищому навчальному закладі 
успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, приділено увагу 
міжнародній мобільності студентів і викладачів. 

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним 
обслуговуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних 
ресурсів міжнародних баз даних.  

В університеті навчається понад 35 тис. студентів. Функціонують 
6 факультетів: міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту 
та психології; фінансів та банківської справи; обліку, аудиту та 
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інформаційних систем; ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; 
торгівлі та маркетингу. Здійснюється професійна підготовка фахівців 
за 43 бакалаврськими і 47 магістерськими програмами для сфер 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної 
служби, антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, 
банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, фінансового 
контролю, товарознавства, захисту прав споживачів, ресторанного 
господарства, туризму, готельного господарства, маркетингово-
комунікаційної галузі тощо. Студенти проходять практику на вітчизняних 
та іноземних підприємствах як в Україні, так і за кордоном.  

Серед випускників університету – відомі громадські, політичні 
діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і 
підприємств, науковці, бізнесмени, підприємці. 

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені 
завдання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук перевищує 80 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти національних і галузевих академій наук.  

В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради з 
присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено 
систему опанування викладачами сучасних форм і методів навчання, 
постійного підвищення професійної кваліфікації.  

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: 
Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Центр навчально-
виробничого тренінгу, Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр дистанційного навчання, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, 
Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 
Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, 
Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче 
об’єднання, юридична клініка «Центр правового захисту», Науково-
технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості та ін.  

Інститут вищої кваліфікації є структурним підрозділом КНТЕУ, 
що надає освітні послуги, в тому числі, міжнародного рівня з підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних 
умовах сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і 
на міжнародному ринках праці (програми МВА, другої вищої освіти, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації). 
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До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних 
інститутів, 9 коледжів і 3 вищих комерційних училища, розташованих 
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, 
Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам щодо забезпечення освітнього процесу комп’ютерною 
технікою, програмним забезпеченням, лабораторним приладдям тощо. 
Для студентства створено сприятливі соціально-побутові умови: 
функціонують 5 гуртожитків, 8 кафетеріїв, 2 їдальні, медпункт, 
пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних 
комплекси, футбольне поле із штучним газоном, спортивні майданчики, 
тренажерні та хореографічні зали. Свої творчі здібності та таланти 
студенти мають змогу демонструвати на сцені концерт-холу, зала 
якого налічує 750 місць. 

Члени профспілки університету мають змогу оздоровлюватись 
на базах відпочинку на узбережжі Чорного моря. 

У навчальному закладі надається безкоштовна юридична та 
психологічна допомога, діють численні наукові гуртки та професійні 
клуби. 

Київським національним торговельно-економічним університетом 
укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організа-
ціями і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним 
банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних 
справ України, Державною фіскальною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом 
України, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, 
торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними 
агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: 
Міжнародної асоціації університетів, Університетської агенції 
франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, 
Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної 
асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі 
та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш 
ніж 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, 
вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-
підготовки спеціалістів. 
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1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України 

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, д.т.н., проф. 

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., 
доц. 

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

Проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. 

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, к.е.н., доц., 
дипломатичний радник I класу 

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

Початок навчальних занять – 1 вересня.  
Завершення навчальних занять – 30 червня.  
Освітній процес здійснюється за семестрами. 
Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних 

сесій, атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу 
на кожен рік. 
 
1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

 
1.6. Вимоги щодо прийому, у тому числі мовна політика та процедури 
реєстрації. 

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання за ступенем «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ступенем 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk 

 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та поперед-
нього навчання (формального, неформального та інформального). 

Визначення кредитної мобільності та попереднього навчання 
здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність, Положення про організацію освітнього 
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процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти у КНТЕУ, Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність у КНТЕУ, угод про навчання за 
умовами академічної мобільності.  

В основі визначення кредитної мобільності – такі основні 
документи:  
− каталог курсу;  
− угода про навчання;  
− академічна довідка;  
− сертифікат про навчальну практику.  

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 
всі кредити, що він здобув поза місцем основного навчання та які є 
компонентами освітньої програми. 
 
1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна 
рамка). 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості 
циклу програми навчання та визначається навчальним планом.  

КНТЕУ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами 
самостійно. Кредити розподіляються на всі дисципліни, що вивчає 
студент, виробничу практику, виконання випускних кваліфікаційних 
проектів (робіт), атестацію. Кредити присвоюються тільки після 
закінчення вивчення дисципліни та за умови успішного складання 
одного з видів підсумкового контролю. 
 
1.9. Механізми академічного управління. 

Механізми академічного управління в КНТЕУ визначені: 
– Положенням про організацію освітнього процесу здобуття першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
у КНТЕУ; 

– Положенням про систему оцінювання успішності здобувачів ступенів 
вищої освіти «бакалавр», «магістр» у КНТЕУ; 

– Положенням про індивідуальний навчальний план студента КНТЕУ; 
– Положенням про організацію виконання та захисту курсових робіт 

(проектів) у КНТЕУ; 
– Положенням про проведення практики студентів у КНТЕУ; 
– Положенням про дистанційне навчання у КНТЕУ; 
– Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
у КНТЕУ. 



 11

2. Ресурси та послуги. 
 
2.1. Студентський стіл відділу кадрів. 

У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються 
особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які 
навчаються в КНТЕУ. Основними завданнями працівників студент-
ського столу є: 
1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 
2) зберігання документів у належному стані; 
3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 
4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів 

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

На території студентського містечка є чотири студентських 
гуртожитки, розташовані за 5 хв ходи від головного навчального 
корпусу та за 15 хв від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». 
До центру міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу 
університету – лісопаркова зона та Парк Кіото. Ще один гуртожиток 
розташований за адресою вул. Лобачевського, 23. 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 ліжко-місць із сан-
вузлами, кухні на кожному поверсі та централізована пральня. 

Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків за наявності 
вільних місць на підставі подання факультетів за наказом ректора. 
Між університетом і студентом укладається контракт на право про-
живання студента в гуртожитку, де встановлені права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

Студенти-іноземці проживають у гуртожитках № 2 і 4. 
Адреси гуртожитків:  

• № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-06, (044) 531-49-05; 

• № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-48-91, 519-37-41, 513-11-82; 

• № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-28, 513-13-32; 

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
• № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  
тел. (044) 574-15-46, 574-16-83 
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2.3. Харчування. 
В університеті працюють три сучасні їдальні: у корпусах Б, Д 

та Е, де є можливість якісно, збалансовано та недорого харчуватися. 
Зокрема, у кафе-їдальні «Венеція» (корпус Б) представлені страви 
італійської кухні.  

Середня вартість сніданку у їдальні університету становить від 
15 до 20 грн; обіду – від 25 до 35 грн. 

Щодня в усіх навчальних корпусах працюють кафе, де також 
можна придбати страви власного виробництва: основні страви 
(більше 15 видів), гарніри (більше 10 видів), холодні страви (більше 
12 видів), холодні та гарячі напої, свіжі кондитерські вироби та 
десерти, вироблені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). 
У навчальних корпусах, гуртожитках функціонують торговельні авто-
мати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими виробами. 

 
2.4. Вартість проживання. 

Вартість проживання в гуртожитку становить 279,00–330,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  
 
2.5. Фінансова підтримка для студентів. 

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом 
державного замовлення, за результатами навчання та виявленою при 
цьому успішністю призначаються академічні стипендії один раз на 
семестр. 

Розмір стипендії встановлює Кабінет Міністрів України. Всі 
студенти першого року навчання у першому семестрі отримують 
академічну стипендію у мінімальному розмірі. 

Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, 
що мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим 
від аварії на ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 
академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Київського міського голови. 

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській 
та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 
подарунками та грошовими преміями. 
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З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених 
верств населення може надаватися матеріальна допомога. 

Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 
громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно 
до міжнародних договорів України та актів Кабінету Міністрів України. 

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може 
виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди. 

 
2.6. Медичні послуги. 

На території студентського містечка функціонує медичний пункт, 
де працюють дільничний терапевт, медична сестра та 2 фельдшери, 
які здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпу-
ляційні процедури, проводять санітарно-просвітницьку роботу.  

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, здійснюється у державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця,  
у тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками 
України. 

 
2.7. Страхування. 

Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-
дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійсню-
ється відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям 
та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 червня 2011 р. № 667 та ст. 44 Закону України «Про страхування».  

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по 
медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного 
або комунального закладу охорони здоров’я. 

Оплата вартості медичної допомоги, в тому числі екстреної, 
здійснюється іноземцем або особою без громадянства у разі відсутності  
в них договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності 
в іноземця відповідного договору страхування.  

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
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2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами. 

У КНТЕУ створено сприятливі умови для навчання, комфортного 
перебування та проживання студентів з особливими потребами.  

Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 
тих, які пересуваються на візках, до приміщень університету, гуртожитків: 
– навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та 
ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

– у навчальному корпусі Д, актовій залі конгрес-центру (корпус В), 
гуртожитках № 2, 4 є пандуси для заїзду візків; 

– у гуртожитках № 2, 4 спеціально обладнані кімнати для осіб з обме-
женими фізичними можливостями (туалет та ванна зі спеціальними 
поручнями); 

– сходові майданчики обладнані поручнями; 
– в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі розміщені 
на рівні доступу сидячої людини. 

Студенти з особливими потребами регулярно отримують 
матеріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових 
актів на отримання державних пільг і гарантій нараховуються соціальні 
стипендії. Вони призначаються: 
– студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків; 

– студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус 
і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні 
стипендії; 

– студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 

– студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
– студентам, які є інвалідами по зору і слуху; 
– студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання; 

– студентам, що постійно проживають на території населеного 
пункту, якому надано статус гірського; 

– студентам із числа військовослужбовців, яких прирівнено до інвалідів 
війни; 

– студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, 
які за рішенням відповідних державних органів були направлені 
для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в 
цей період велися бойові дії. 
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2.9. Навчальне обладнання. 
Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-

освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами документів. 
Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння розробці та 
впровадженню перспективних навчальних технологій, створення умов 
для ефективної наукової роботи та організації освітнього процесу. 
Ректорат університету сприяє заходам щодо розширення інформаційних 
ресурсів у бібліотеці, створення доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2015 р. книжковий фонд бібліотеки 
поповнено актуальними, сучасними виданнями з питань економіки, 
фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, суспільно-політичних, 
інформаційних систем і технологій, також періодичними виданнями, 
методичними та інформаційними матеріалами, виданнями КНТЕУ 
(підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та 
вказівками з навчальних дисциплін). Нині книжковий фонд містить 
понад 1млн 435 тис. друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
12000 примірників, придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн налічує 200 назв. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
95 комп’ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні умови для 
ефективного обслуговування користувачів, організації фондів документів, 
електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний Wi-Fi 
доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 абонементів, 
мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал карткових  
та електронних каталогів, зал нових надходжень літератури, МБА, 
спеціальні сектори – сектор методичних видань КНТЕУ, зал дисертацій 
та авторефератів. 

Усі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування 
фонду документів, наукова обробка документів, видача документів 
користувачам, пошук наявності документів в електронних каталогах 
тощо (АБІС «УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою 
впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 
користувача. 

Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 
напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє 
використанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. Для 
користувачів доступний фонд мультимедійних документів навчально-
пізнавального значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, 
відеокасетах тощо). Формується повнотекстова база даних електронних 
навчальних посібників і програм, методичних вказівок та праць 
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викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито 
вільний доступ до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, 
електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, 
міжнародних проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними 
комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет.  

Мультимедійна бібліотека надає можливість переглянути та 
скопіювати документи в електронному повнотекстовому вигляді  
(в разі потреби). Обладнана 20 комп’ютерами, пристроями для 
зчитування CD- та DVD-ROM, а також містить базу даних електронних 
навчальних посібників, навчальних програм та інших джерел інформації. 

Мультимедійна бібліотека, крім повнотекстових баз даних з 
Інтернет, укомплектована фондом документів на електронних носіях. 
Мережні локальні ресурси (навчально-методичні видання) складають 
3496 примірників. Документи на змінних носіях – 2244 примірники. 
Мультимедійною бібліотекою щомісяця здійснюється електронне 
інформування структурних підрозділів КНТЕУ щодо нових надходжень 
та текстових баз даних. Бібліотека університету має доступ до електронних 
баз даних документів: 
• АБІС «УФД/Бібліотека».  
• Повнотекстова база інформаційного ресурсу компанії «EBSCO 

PUBLISHING». 
• Повнотекстова база документів «Видавничий дім «Гребєнніков» 

(grebennikov.ru). 
• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru). 
• База даних економіки та права (Polpred.com). 
• Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів 
України. 

• Відкриті архіви України (oai.org.ua). 
• «Товарний монітор» – тижневик огляду ринків (видавництва 

«Держзовнішінформ»). 
• Країни світу (Українське національне інформагентство «Укрінформ»). 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ. 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 

На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до електрон-
ного каталогу та персонального електронного формуляра. Перегля-
нути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

Формування інформаційної культури користувачів бібліотеки 
(науковців, викладачів, аспірантів, студентів тощо) – важлива частина 
роботи бібліотеки. Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне 
забезпечення користувачів, що полягає у загальнодоступності та 
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оперативності отримання інформації. Для студентів перших курсів 
організовано заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань у 
вигляді лекцій, практичної роботи та екскурсій по бібліотеці. Велику 
увагу приділено набуттю вміння здійснювати пошук документів 
в електронному каталозі бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. Співпраця зі структурними підрозділами 
КНТЕУ (факультетами, кафедрами, науковими та службовими відділами) 
з метою поліпшення використання бібліотечних фондів та інформаційних 
ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна мережа 
бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, 
впровадження прогресивних технологій, досвідчені професійні кадри, 
вдосконалення організації і нормування праці, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація виробничих 
процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному обслуго-
вуванню користувачів. 

Умови користування послугами бібліотеки: 
• абонемент наукової літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – один місяць; 

• абонемент навчальної літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – семестр; 

• абонемент відділу іноземної літератури: усі читачі – один місяць; 
• абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 

Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця 09:00–18:00. 
Завідувач бібліотеки КНТЕУ – Шестопалова Л.С., заступник 

завідувача бібліотеки КНТЕУ – Зубарева В.Г. 
Матеріально-технічна база. Для потреб освітнього процесу всі 

кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк якої 
нараховує 1510 ПК, функціонують: 42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних 
комплексів, 25 мультимедійних проекторів, 36 персональних мульти-
медійних комплектів та 6 пересувних мультимедійних засобів (ПК з 
проектором на пепересувнову візку). У 2015 р. оновлено програмне 
забезпечення у 3 комп’ютерних класах, (IKKO, Медок, Електронне 
діловодство), а це 60 одиниць комп’ютерної техніки. 
 
2.10. Організація мобільності за освітніми програмами. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

родної мобільності студентів. Обов’язкові ВМ обмежені термінами 
початку та закінчення семестру (за семестрової мобільності) або нав-
чального року при річній або кількарічній (магістеріум) мобільності. 
Вибіркові ВМ мають місце при транскордонному (дистанційному) 
навчанні, коли періоди такого навчання визначаються закордонним 
партнером залежно від різних факторів. 

 
2.12. Інформація про види дипломування (спільного, подвійного, 
багатостороннього). 

На сьогодні всі зазначені у п. 2.10 програми реалізуються на 
основі подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або 
послідовного навчання у КНТЕУ та у закордонному ВНЗ-партнері. 
 
2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі. 

Університетом укладено договори про співробітництво між 
КНТЕУ та вищими навчальними закладами, в межах яких здійсню-
ється партнерський обмін та навчання студентів.  

 
Університет д’Овернь 
Вища школа менеджменту «Ауденсія» (м. Нант) 
Університет Гренобль Альпи  
Університет Парі-Ест Кретей  
Вища паризька школа комерції (ESCP) 

Франція 

Федерація «Обмін Франція–Україна» 
Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу 
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі 

Краківський економічний університет Польща Познанський університет економіки і бізнесу  
Німеччина Університет м. Бремен 

 
Міжнародні програми і проекти 

 

Еразмус+ КА1 «Проект мобільності». Міжустановча угода з 
Краківським економічним університетом 
«Польський Еразмус для України» між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща 
Двостороння угода між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про спів-
робітництво в галузі освіти 
Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством освіти і науки Словацької Республіки  
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Підготовлені та надані у 2016 році до конкурсу за програмою 
Еразмус + проекти передбачають створення консорціумів за участю 
закордонних вишів. 
 

Міжнародні договори програми 
 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж 105-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами 
багатьох країн світу, у тому числі Азербайджану, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Румунії, 
Угорщини, Франції, Японії та інших країн. 

КНТЕУ бере участь у розробці і реалізації низки міжнародних 
проектів і програм для студентів, основними з яких є:  
– програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру; 

– проект мобільності Еразмус+КАІ міжустановча угода з Краківським 
економічним університетом; 

– програма обміну студентами з Познанським університетом економіки 
і бізнесу (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру та проходження практики; 

– програма обміну студентами з Вищою школою менеджменту 
«Ауденсія», (м. Нант, Франція), яка включає навчання за магіс-
терськими програмами протягом семестру; 

– програма відбору кандидатів на навчання в Університеті д’Овернь 
(Франція);  

– програма обміну студентами з Будапештським економічним 
університетом (Угорщина), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру та проходження практики; 

– програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими програмами 
(франко-, англо- та іспаномовними) у Вищій паризькій школі комерції 
(ESCP EUROPE ) у Парижі, Лондоні та Мадриді;  

– спільні освітні програми в рамках угод з вищими навчальними 
закладами: Університетом Гренобль Альпи, Університетом Париж-
Ест Кретей (UPEK), Університетом Центрального Ланкаширу 
(Великобританія), Університетом ім. Гульєльмо Марконі (Італійська 
Республіка), Університетом м. Бремен (Німеччина), Федерацією 
«Обмін Франція–Україна» та іншими з метою навчання за франко- 
та англомовними програмами;  
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– КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
викладачів та дослідників, а також студентів, що беруть участь у 
щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

Відповідно до угод між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки в галузі освіти 
студенти КНТЕУ отримують стипендії для навчання (з річним 
навчанням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах 
Китайської Народної Республіки.  

Згідно з угодою «Польський Еразмус для України» між 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і вищої 
освіти Республіки Польща студенти КНТЕУ отримують стипендії для 
навчання у вищих навчальних закладах Польської Республіки.  
 
2.14. Мовні курси. 

Центр європейської освіти КНТЕУ здійснює підготовку з 
англійської та французької мов за програмою інтенсивного навчання, 
що створює умови для досягнення рівнів володіння іноземною мовою 
від А1 до В2 (відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти 
при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). 

Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані 
викладачі з практичним досвідом викладання. Навчання відбувається 
за модульною системою. Тематику модулів розроблено з урахуванням 
потреб студентів, відповідно до яких викладачі спеціально підбирають 
теми для спілкування, навчальні матеріали, обирають тип завдань та 
види діяльності. 

Контингент слухачів формується на початку навчального року. 
Записатися на програми вивчення іноземної мови можуть студенти та 
випускники усіх факультетів, а також викладачі та співробітники 
КНТЕУ. Вартість навчання залежить від рівня навчальної програми 
та кількості навчальних годин. 

Випускники Центру європейської освіти, які оволоділи іноземною 
мовою рівнів В1–В2, мають можливість здавати екзамен на отримання 
міжнародних мовних сертифікатів (DELF-DАLF, IELTS) і взяти 
участь у різних формах міжнародної академічної мобільності в рамках 
угод про співробітництво з європейськими ВНЗ – партнерами КНТЕУ. 

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 
мов звертатися до Центру європейської освіти (навчальний корпус Д, 
кімната 229, тел. (044) 531-48-36). 
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2.15. Можливості для проходження практики. 
Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 

працевлаштування університетом встановлено різні форми співробіт-
ництва з організаціями, зокрема з багатьма профільними державними 
установами, фінансовими структурами, установами банківської 
сфери, судовими інституціями, підприємствами сфери торгівлі та 
готельно-ресторанного бізнесу, страхового бізнесу на підставі укладених 
договорів про підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх 
договорів співдружності, договорів про проходження практики студентів, 
що створюють умови для реалізації програм практики та забезпечують 
виконання у повному обсязі вимог, передбачених Положенням про 
проведення практики студентів, Порядком організації практики 
студентів за кордоном та Порядком стажування на підприємствах, в 
установах та організаціях студентів Київського національного 
торговельно-економічного університету, які здобули освіту за освітніми 
ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання студентів 
на робочому місці, підтримуючи навчальні проекти компаній, які 
містять програми для розвитку ділової грамотності, трудових навичок, 
професійних компетентностей, спрямованих на підвищення фаховості 
випускників. 

Як приклад, майстер-клас з молекулярної кухні на базі H-bar 
Hilton Hotel; програма EY NextGen Academy, спрямована на розвиток 
майбутніх підприємців та топ-менеджерів, наступників сімейного 
бізнесу; сертифікований курс КПМГ з корпоративних фінансів для 
поширення знань у сфері фінансів серед талановитої молоді України. 
Навчальна програма курсу складається з 5 занять з фінансового аналізу, 
оцінки бізнесу компаній, а також розв’язання реальних бізнес-кейсів. 

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, дні факультетів, дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 
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В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: 
сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, дві 
сучасні ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють 
спортивні секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу 
(чоловічого та жіночого), баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, 
атлетичної гімнастики, аеробіки, фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо, 
фізичної реабілітації.  

 
2.18. Студентські організації. 

Громадське життя в КНТЕУ насичене, багатогранне та різноманітне. 
В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 5 рад студентського самоврядування 
в гуртожитках; 

– наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених; 

– студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», 
«Контролер-аналітик», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», «Еверест», 
психологічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів 
«ОСА»; студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр 
правового захисту»; 

– всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів». 
Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 

розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі  
«Кіото, 19», на сайті університету (http://www.knteu.kiev.ua), 
офіційній сторінці КНТЕУ в соціальній мережі «ВКонтакті» 
(https://vk.com/knteu) та студентському телебаченні «КНТЕУ-TV». 
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3. Профіль програми 
 

Профіль програми «Публічне управління та адміністрування» 
освітнього ступеня «бакалавр» 

Тип диплому та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь (надається на базі одного 
навчального закладу), 240 кредитів ЄКТС / 4 роки 

Вищий навчальний заклад Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитаційна інституція Міністерство освіти і науки України 
Період акредитації 2017 рік 
Рівень програми Перший рівень 

Ціль освітньої програми А 
Забезпечити студентам здобуття набору компетенцій, необхідних 

для здійснення ними управлінської діяльності у сфері державної політики 
та публічного управління, підвищення національного добробуту та 
забезпечення економічної безпеки держави 

Характеристика програми 
Предметна область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

Набуття теоретичних знань, оволодіння 
навиками та технологіями публічного управління 
та адміністрування на рівні органів місцевого 
самоврядування, окремого підприємства, галузі та 
держави 

Орієнтація програми Професійна.  

В 

Особливості та 
відмінності 

Поглиблене вивчення системи реалізації 
державно-управлінських функцій, стратегій реалізації 
напрямів державної політики. 

Орієнтація на вимоги замовників кадрів в 
особі органів державної влади, місцевого самовря-
дування та підприємств. 

Залучення відомих фахівців у сфері публічного 
управління та адміністрування до навчального процесу 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця в системі органів державної 
влади, місцевого самоврядування, на підприємствах. 
Посади у сфері реалізації функцій державного 
та публічного управління, розробки стратегій 
державної політики на макроекономічному та 
мікроекономічному рівнях 

С 

Подальше навчання Магістерські програми другого циклу як для 
цього напряму, так і для напрямів суміжної 
професійної діяльності: юридична, маркетингова, 
обліково-контрольна, освітня та ін. 
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Продовження таблиці
Стиль викладання 

Підходи до 
викладання та 
навчання 

Комбінування студентоцентрованого навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтованого навчання 
тощо 

D 

Методи оцінювання Письмові екзамени, заліки, випускна кваліфі-
каційна робота, практика; есе, презентації, реферати, 
дайджести, ситуаційні завдання, модульні контрольні 
роботи тощо 
Програмні компетентності 

Загальні 
компетентності 

1. Навички використання інформаційних і комуні-
каційних технологій. 

2. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу, 
працювати в команді. 

3. Здатність спілкуватися, навчатися та проводити 
дослідження державною та іноземною мовою 

Е 

Спеціальні 
компетентності 

1. Знання принципів організації сучасних економічних 
систем (макро- та мікрорівня). 

2. Здатність проводити дослідження стану та розроб-
ляти напрями вдосконалення економічної політики 
держави, оцінювати стан системи публічного 
управління та напрями її реформування. 

3. Знання сутності організації та управління; принципів 
та методів організаційної діяльності. 

4. Розуміння типів та структури основних документів; 
технологія підготовки управлінських документів – 
розробка, узгодження, затвердження, розмноження, 
розсилання. 

5. Знання форм, методів та механізмів державної 
фінансової та податкової стратегії 

F Програмні результати навчання 
1. Володіння підходами та інструментарієм дослідження макро- та мікроеконо-
мічних систем.  

2. Розуміння змісту та способів публічного управління та самоврядування. 
3. Навички застосування інструментарію видів та напрямів державної політики, 
формування на цій основі цілісного сприйняття управлінської діяльності у 
частині зростання національного добробуту, підвищення конкурентоспро-
можності країни та забезпечення її безпеки. 

4. Здатність проводити наукові дослідження та презентувати їх результати. 
5. Навички аналізу, прогнозування, планування, організації, бюджетування, 
оперативного управління, координації, звітності, контролю діяльності 
організації/підприємства.  

6. Вміння вести дискусії та переговори, забезпечувати комунікацію та розв’язання 
конфліктів.  

7. Вміння використовувати пошукові системи ЄС, України та світу для збору 
інформації з метою підготовки програмних документів, управлінських рішень у 
сфері європейської інтеграції, аналізу відповідності проектів нормативно-
правових актів України праву ЄС. 
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Закінчення таблиці
8. Здатність надавати експертну оцінку політико-правовим документам, програмам, 
політичним текстам та заявам політичного характеру, використовуючи 
методи політичного аналізу, виходячи з їх змісту. 

9. Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження новітніх форм і 
методів управління діяльністю державного органу та органу самоврядування, 
виходячи зі змісту державно-управлінських технологій та механізмів розвитку 
громадянського суспільства. 

10. Володіння сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та 
оптимального вирішення завдань публічного управління. 

11. Вміння репрезентувати органи публічного управління в засобах масової 
інформації, різних інституціях громадянського суспільства. 

12. Здатність приймати управлінські рішення щодо модернізації управління, 
використовуючи європейські підходи та вітчизняний досвід. 

13. Вміння визначати ефективність діючих економічних і адміністративних методів 
керівництва за результатами аналізу діяльності організації/підприємства. 

14. Вміння визначати та аналізувати показники економічного та соціального розвитку 
на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств. 

15. Вміння використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, 
підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі. 

16. Вміння аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття 
управлінського рішення та визначення шляхів вирішення актуальної 
політичної ситуації або проблеми 

 
 
4. Освітня програма  
 

Керівник проектної групи (гарант освітньої бакалаврської програми) – 
Бойко А.В., д-р екон. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет економіки, менеджменту та психології 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація Публічне управління та адміністрування 
Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Рівень вищої освіти  Перший 
Ступінь вищої освіти  Бакалавр 
Загальна кількість кредитів ЄКТС 240 
Термін навчання  3 роки 10 місяців 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 
за освітньо-професійною програмою 

1. 

− повна загальна середня освіта; 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 
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Продовження таблиці
Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в 
логічній 

послідовності 
вивчення  

Економічна інформатика 7,5 1  
Вища та прикладна математика 6 1 
Безпека життєдіяльності 3 1 
Іноземна мова (за проф.спрямув.) 19,5 1, 2, 3 
Українська мова (за проф. спрямув.) 3 1 
Історія держави і права 3 1 
Історія України 3 1 
Історія української культури 3 1 
Просторова економіка 3 1 
Національні інтереси в світовій геополітиці та 
геоекономіці 3 1 

Фізичне виховання 21 1, 2, 3, 4 
Теорія держави і права 6 1 
Теорія ймовірностей та математична статистика  3 1 
Основи економічної теорії 6 1 
Психологія 3 1 
Історія економіки та економічної думки  3 1 
Екологія 3 1 
Релігієзнавство 3 1 
Державне управління та місцеве самоврядування  4,5 2 
Мікроекономіка 4,5 2 
Статистика  4,5 2 
Філософія 4,5 2 
Соціологія 3 2 
Економіко-математичне моделювання  3 2 
Економетрія 3 2 
Адміністративне право 3 2 
Макроекономіка 6 2 
Фінанси, гроші та кредит 6  2 
Політологія 3 2 
Конституційне право 3 2 
Бюджетне право 3 2 
Муніципальне право 3 2 
Міжнародні економічні відносини 3 2 

2. 

Європейська інтеграція 3 2 
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Продовження таблиці
Адміністративні послуги та електронне врядування 3 3 
Менеджмент 6 3 
Економіка і фінанси підприємства 9 3 
Теорія галузевих ринків 4,5 3 
Психологія управління 3 3 
Організація зв’язків з громадськістю 3 3 
Право соціального забезпечення 3 3 
Інформаційне право 3 3 
Договірне право 3 3 
Адміністративне судочинство 3 3 
Зовнішня політика України 3 3 
Міжнародні організації 3 3 
Державне регулювання економіки 4,5 3 
Публічне адміністрування 3 3 
Бухгалтерський облік 3 3 
Бюджетна система України 3 3 
Охорона праці 3 3 
Державний протокол 3 3 
Державна служба 3 3 
Публічне управління 9 4 
Адміністративний менеджмент 4,5 4 
Економіка державного сектору 4,5 4 
Електронний документообіг 3 4 
Бухгалтерський облік в бюджетних установах 3 4 
Друга іноземна мова 6 4 
Програмування та прогнозування економіки 3 4 
Макроекономічний аналіз 3 4 
Податкова система 3 4 
Казначейська система обслуговування бюджетів 3 4 
Стратегічне управління 3 4 
Публічні фінанси 3 4 
Державне регулювання фінансового ринку 3 4 
Фінансовий ринок 3 4 
Контроль в системі казначейства 3 4 
Управління публічними закупівлями 3 4 
Маркетинг 3 4 
Виробнича практика, т.ч. 3 3, 4 
Форма проведення атестації здобувачів вищої 
освіти  

Кваліфікаційний 
екзамен 

 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки 50 % 
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Закінчення таблиці
Очікувані результати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  
Загальні 
 
 

1. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій у професійній діяльності. 

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел за професійним спрямуванням. 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 
застосовувати професійні навички та уміння у практичних 
ситуаціях. 

4. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу, 
працювати в команді та налагоджувати ефективну 
взаємодію у колективі. 

5. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та 
забезпечувати їх виконання, виявляти та вирішувати 
проблеми у професійній сфері 

3. 

Фахові 
(спеціальні) 

1. Здатність демонструвати та застосовувати знання з 
теорії публічного управління, теорії держави і права, 
принципів і методів організації сучасних економічних 
систем (макро- та мікрорівня).  

2. Здатність аналізувати та синтезувати інформацію 
стосовно стратегічного управління розвитком держави, 
регіону, галузі.  

3. Здатність проводити дослідження стану системи публічного 
управління, виявляти загальні тенденції та можливості 
розвитку публічної організації. 

4. Здатність визначати місію, прогнозувати та планувати 
цілі і задачі діяльності публічної організації та її 
підрозділів. 

5. Здатність визначати типи та структуру основних доку-
ментів у професійній діяльності, застосовувати знання 
технології підготовки управлінських документів – 
розробка, узгодження, затвердження, поширення. 

6. Здатність здійснювати організаційне проектування та 
адміністрування процесу формування персоналу публічної 
організації. 

7. Вміння застосовувати інноваційні підходи у процесі 
вироблення та реалізації публічно-управлінських рішень, 
здійснювати контроль за їх виконанням 
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5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) 
 
5.1. Назва. Економічна інформатика. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І-ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Цензура М.О., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформа-
ційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок 
використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 
різноманітних економічних задач. 

Засвоєння теоретичних засад економічної інформатики та 
застосовуваних у цій галузі науки ключових понять. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Інформатика». 
5.8. Зміст. 

Загальні відомості про інформацію, iнформацiйнi системи та 
обчислювальні машини. Архітектура та програмне забезпечення 
персонального комп’ютера. Системне програмне забезпечення. Основи 
побудови комп’ютерних мереж. Формалізація та алгоритмізація, 
обчислювальних процесів. Текстовий процесор MS Word. Основи 
роботи у середовищі табличного процесора MS Excel. Створення, 
редагування та форматування електронних таблиць. Робота з функціями 
і формулами. Створення, редагування і форматування графіків та 
діаграм. Технологія створення, редагування та керування таблицями 
бази даних MS Access.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Бекаревич Ю.Б. Самоучитель Microsoft Access 2013 / Ю.Б. Бекаревич, 
Н.В. Пушкина. – БХВ-Петербург, 2014. – 464 с. 

2. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля / В. Леонов. – М. : Эксмо, 2010. – 
320 c.  

3. Леонтьев В. Word 2013/365. Новейший самоучитель / В. Леонтьев. – 
М. : Олма Медиа Групп, 2014. – 96 с. 

4. Уокенбах Дж. Excel 2013. Библия пользователя – Excel 2013. Bible / 
Дж. Уокенбах. – Киев ; М. : Диалектика; Вильямс, 2015. – 928 с.  

5. Васильев А.А. Microsoft Office 2010. Самоучитель / А.А. Васильев, 
Ю.А. Стоцкий, И.С. Телина. – СПб. : Питер, 2011. – 432 c.  

6. Уокенбах Джон Excel 2010. Библия пользователя. – Вильямс,  
2011. – 912 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні) з використанням мультимедійних засобів;  
– лабораторні роботи (традиційні, тренінгові завдання, комп’ютерне 
тестування); 

– застосування елементів дистанційного навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Вища та прикладна математика. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Білоусова С.В., канд. фіз.-мат. наук, доц.  
5.6. Результати навчання.  

Формування системи знань з вищої та прикладної математики.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Математика». 
5.8. Зміст.  

Загальна постановка оптимізаційної задачі та її структура. 
Загальна постановка задачі лінійного програмування. Економічні 
приклади моделей лінійного програмування. Методи розв’язування 
задач лінійного програмування: графічний, симплекс-метод. Двоїстість 
у лінійному програмуванні. Поняття про двоїстий симплекс-метод. 
Транспортна задача, методи її розв’язування. Нелінійне, цілочисельне, 
стохастичне, динамічне програмування. Сітьове планування. Задачі з 
умов невизначеності та конфлікту (теорія ігор). Оптимізаційні задачі 
управління запасами.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Коляда Р.В. Вища математика : навч. посіб. для ВНЗ / Р.В. Коляда, 
І.О. Мельник, О.М. Мельник. – Львів : Магнолія, 2015. – 342 с. 

2. Берегова Г.І. Математика для економістів: вища математика (перша 
частина) : навч. посіб. / Г.І. Берегова, В.Н. Гладунський. – Київ : 
УБС НБУ, 2014. – 374 с.  

3. Берегова Г.І. Математика для економістів: вища математика (друга 
частина) : навч. посіб. / Г.І. Берегова, В. Н. Гладунський. – Київ : 
УБС НБУ, 2014. – 279 с. 
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4. Малярець Л.М. Математика для економістів. Теорія ймовірностей 
та математична статистика. Ч. 3 / Л.М. Малярець, І.Л. Лебедєва. – 
Харків : ХНЕУ, 2011. – 568 с. 

5. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2005.  

6. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів: підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2007. – Ч. 2. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Лекції, практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль(контрольні роботи, опитування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Болілий О.С., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування вмінь для ідентифікації небезпеки, визначення рівня 
індивідуального та колективного ризику, запобігання небезпечним 
ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для людини, 
зменшення негативних наслідків надзвичайних ситуацій, надання 
першої допомоги, формування здорового образу життя. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи екології». 
5.8. Зміст.  

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина в структурі 
системи «Людина – навколишнє середовище». Середовище у структурі 
системи «Людина – навколишнє середовище». Забезпечення захисту. 
Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна безпека. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2014. – 288 с. 

2. Кобилянський О.В. Безпека життєдіяльності : [навч. посіб.] /  
О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 98 с. 

3. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запорожець, 
Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 448 с. 
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4. Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / В.В. Зацарний, 
Д.В. Зеркалов, О.В. Землянська. – Київ : Основа. 2015. – 326 с.  

5. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. конспект лекцій / 
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. Практичні заняття: 

презентації, моделювання ситуацій, дискусії. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування, перевірка реферату, звіту, 
задач, ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль(залік).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017., 2017/2018., 2018/2019. 
5.4. Семестр. І–VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
 

Англ. Франц. Нім. 
Колот Л.А., ст. викл. Образ О.Г., канд. філол. 

наук, доц. 
Строкань Н.О., ст. викл.

 

5.6.Результати навчання.  
Формування необхідного рівня знань та набуття практичних 

навичок спілкування іноземною мовою за професійним спрямуванням, 
читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, 
написання анотації/реферату. Програма курсу розрахована на досягнення 
РВМ В2. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Вхідний рівень володіння іноземною мовою В1+. 
5.8. Зміст.  

Розділ 1. Формування тематичного словника економіки і бізнесу. 
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 
ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська 
діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 

Розділ 2.Розвиток професійно-орієнтованої комунікативної 
мовної компетоенції для ефективного спілкування у сфері економіки. 

Типи конкуренції. Недобросовісна конкуренція. Поняття монополії. 
Натуральні монополії. Монополія та конкуренція. Методи боротьби з 
монополією. Форми організації бізнесу. Різні стилі керівництва. 
Менеджмент. Основні функції менеджменту. 
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Розділ 3.Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, 
нарад та мовні особливості ділового листування. Формування умінь і 
навичок ділового листування, ділових контактів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics  підручник / А.Г. Латигіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

2. Латигіна А.Г. English of International Business and Management / 
А.Г. Латигіна, 2005. 

3. Тютченко Е.П. An English Reader on Movopoly : навч. посіб. / 
Е.П. Тютченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

4. Michailow L. Deutsche Wirtschaftssprache: підручник / L. Michailow, 
H. Weber, F. Weber. – М. : УРАО, 1998. 

5. Німецька мова економіки, менеджменту, бухобліку та комерційної 
діяльності : навч. посіб. / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Л.А. Міга, 
Н.О. Строкань. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

6. Галаган В.Я. Нім мова Deutch für Wirtschaft, Rechnungswesen, Handel 
und Bankwesen / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Н.О. Строкань. – 
Київ, 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 

комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, французька, німецька.  
 
5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням).  
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Шашенко С.Ю., канд. пед. наук, доц.; Федорова Л.М., викл. 
5.6. Результати навчання.  

Підвищення загальномовної підготовки, мовної грамотності, 
комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння 
основами офіційно-ділового, наукового стилів, що забезпечить профе-
сійне спілкування на належному мовному рівні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Українська мова». 
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5.8. Зміст.  
Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 

культури української мови. Норми сучасної української літературної 
мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 
спілкуванні. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 
Риторикаі мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. 
Форми колективного обговорення професійних проблем. Ділові 
папери як засіб писемної професійної комунікації. Документація з 
кадрово-контрактних питань. Довідково-інформаційні та організаційно-
розпорядчі документи. Етикет службового листування. Українська 
термінологія у професійному спілкуванні. Науковий стиль і його засоби 
у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і редагування текстів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 
підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 694 с. 

2. Мялковська Л.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : 
навч. посіб. /Л.М. Мялковська, Л.Ю.Тиха. – Луцьк : Луцький НТУ, 
2015. – 184 с. 

3. Попович Н.М. Українська мова за професійним спрямуванням : 
практикум / Н.М. Попович, М.І. Івасюта ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. – Чернівці: Рута, 2015. – 135 с. 

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. / С.В. Шевчук. – 
Київ : Арій, 2009. 

5. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : навч. 
посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Арій, 2009. 

6. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 
підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – Київ : Аперта, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи 

і технології викладання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія держави і права. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Семченко О.А., д-р політ. наук, проф. 
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5.6. Результати навчання.  
Формування уявлення про історичні етапи розвитку держави і 

права України. Орієнтування в історичних джерелах права, що є чинними 
в Україні після проголошення її незалежною державою, розуміння 
нової системи права, де все підпорядковано інтересам людини, де 
повинно ствердитися верховенство закону. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія України». 
5.8. Зміст.  

Предмет, метод та завдання курсу «Історія держави і права України». 
Перші державні утворення на території України та їхнє право. Станов-
лення і розвиток держави і права Київської Русі (VІ – початок ХІІ ст.). 
Держава і право періоду феодальної роздробленості. Литовсько-
польський період в історії української державності та права (друга 
половина). Українська держава та право в роки Визвольної війни 
1648–1654 рр. Козацько-гетьманська держава та її право (друга 
половина). Державність і право України у складі Російської імперії 
(ХІХ – початок ХХ ст.). Суспільно-політичний лад і право на західно-
українських землях (ХІХ – початок ХХ ст.). Державність і право 
України періоду національно-визвольних рухів (1917−1921 рр.). 
Держава і право України радянського періоду (1921−1991 рр.). 
Держава і право України після проголошення незалежності та на 
сучасному етапі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби:  
1. Історія держави і права України : курс лекцій / за ред. В.Г. Гонча-
ренка. – Київ : Вентурі, 1996. 

2. Історія держави і права України / за ред. А.С. Чайковського. – Київ : 
Юрінком Інтер, 2000. 

3. Гончаренко В.Д. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2 т. / 
В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин. – Київ : Ін Юре, 1997. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:лекції (оглядова, проблемна), 
семінарські / практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (письмова комплексна робота); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Войціцька І.В., канд. іст. наук., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності 
історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також 
почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої свідомості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія України». 
5.8. Зміст.  

Періодизація історії України. Історична схема М. Грушевського. 
Давня історія України. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку 
давньоруської держави. Інкорпорація України-Руси Литвою. Захоплення 
українських земель Польщею. Козацтво в історії України. Національно-
визвольна боротьба українського народу. Формування української 
держави. Велика руїна. Гетьманщина. України під владою Російської 
та Австро-Угорської імперій. Боротьба за відродження державності 
України у 1917–1920 рр. Україна в умовах становлення комуністичного 
режиму. Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному 
десятилітті. Обмеження тоталітаризму. Реформи М. Хрущова. Діяльність 
П. Шелеста та В. Щербицького. Реформи М. Горбачова. Об’єктивні та 
суб’єктивні причини розпаду СРСР. Декларація про державний суверенітет 
України. Акт проголошення незалежності. Конституційний процес. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Кузнець Т.В. Історія України від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / 
Т.В. Кузнець. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 294 с. 

2. Кузнець Т.В. Історія України ХІХ ст. : навч. посіб. / Т.В. Кузнець. – 
Умань : РВЦ «Софія», 2012. – 315 с. 

3. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / М.С. Гру-
шевський. – Київ : Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 628 с. 

4. Історія України: хрестоматія : навч. посіб. у 2 ч. – Київ : Альтерпрес, 
2004. – Ч. 1. – 573 с. ; ч. 2. – 589 с. 

5. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Морд-
вінцев, А. Слюсарченко. – Київ : Наук. думка, 2006. – 728 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Лекції, семінарські заняття з використанням мультимедійних 

засобів інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Войціцька І.В., канд. іст. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системи знань про закономірності національного 
історико-культурного процесу, про основні досягнення вітчизняної 
культури, засвоєння загальнолюдських та національних культурних 
цінностей, збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних 
потреб та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Історія України». 
5.8. Зміст.  

Історія української культури як навчальна дисципліна. Витоки 
української культури. Культура Київської Русі. Культурні процеси за 
литовсько-польської доби. Українська культура доби козацько-
гетьманської держави. Українське бароко. Культура в час пробудження 
української національної свідомості. Українська культура й духовне 
життя на початку XX ст. Провідні тенденції розвитку сучасної 
української культури. Модерн і постмодерн. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Історія української культури: навч. посіб. / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, 
Н.А. Латигіна та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 627 с. 

2. Українська культура в європейському контексті / Ю. Богуцький, 
В. Андрущенко, Ж. Безверщук, Л. Новохатько. – Київ : Знання, 
2007. – 679 с. 

3. Горовий А.В. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій / 
А.В. Горовий. – Київ: Наш час, 2008. – 140 с. 

4. Кравич Д. Українське мистецтво / Д. Кравич, В. Овсійчук, С. Чере-
панова. – Львів: Світ, 2004. – Т. 2. – 67 с. 

5. Клапчук С.М. Історія української та зарубіжної культури : навч. 
посіб. / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-те вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

6. Наливайко Д. Українське барокко / Д. Наливайко, Д. Горбачов. – 
Харків : Акта, 2004. – Т. 1. – 636 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів.  

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Просторова економіка. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Головня Ю.І., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів умінь і навичок розуміння процесів 
просторового розвитку регіонів та формування їх конкурентних переваг, 
аналізу соціальних та економічних показників розвитку територій, їх 
динаміки, а також стратегій подальшого функціонування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економіка».  
5.8. Зміст.  

Просторова економіка як наука. Еволюція просторової організації 
господарства. Наукові засади формування просторових соціально-
економічних систем. Фактори просторового розвитку. Методи дослідження 
просторової економіки. Районоформування та його роль у просторовій 
організації економіки. Регіональна економічна політика і розвиток 
територій. Потенціал просторової економіки: сутність та компоненти. 
Форми просторової організації господарства. Економічний простір 
України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних 
систем. Інфраструктурні чинники формування геоекономічного 
простору. Міжрегіональне та транскордонне співробітництво України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Стадницький Ю.І. Просторова організація соціально-економічного 
розвитку : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, І.М. Комарницький. – 
Хмельницький : ХНУ, 2009. – 186 с. 

2. Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, 
ризики і перспективи : монографія / НАН України. Інститут 
регіональних досліджень ; за ред. Л.Т. Шевчук. – Львів, 2011. – 256 с. 

3. Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти : 
монографія / за ред. П.В. Захарченка, Т.П. Несторенко. – Бердянськ : 
Видавець Ткачук, 2012. 

4. Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-
просторова нерівність і поляризація : монографія / К.В. Мезенцев, 
Г.П. Підгрушний, Н.І. Мезенцева. – Київ : ПрінтСервіс, 2014. – 132 с. 

5. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. : учеб. 
для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. – 
М. : Юрайт, 2015. – 928 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інформаційних 

технологій.  
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен письмовий).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Губицький Л.В., канд. іст. наук., доц. 
5.6. Результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни «Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці» у студентів повинно бути сформовано 
розуміння національних інтересів держав у різних регіонах світу в умовах 
глобалізації й регіоналізму; механізмів реалізації геополітичних та 
геоекономічних інтересів; основних термінів, які вживаються при 
аналізі геополітичних та геоекономічних інтересів у світовій політиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія України», «Політологія», «Філософія». 
5.8. Зміст.  

Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці». Методологічна основа курсу. Періодизація 
і структура курсу. Основні наукові ґеополітичні категорії і поняття. 
Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, значення. 
Історіографія до курсу «Національні інтереси в світовій геополітиці та 
геоекономіці». Концептуальні засади формування геополітичних 
інтересів держав. Ґеополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах 
держав Європейського Союзу. Ґеополітичні та геоекономічні інтереси 
в зовнішній політиці Російської Федерації. Ґеополітичні та геоекономічні 
інтереси в зовнішній політиці України. Ґеополітичні та геоекономічні 
інтереси у відносинах держав Південного Кавказу. Геоцолітичні та 
геоекономічні інтереси у відносинах держав Центральної Азії. Ґеопо-
літичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Східної, 
Південно-Східної та Південної Азії. Ґеополітичні та геоекономічні 
інтереси у відносинах близькосхідних держав. Ґеополітичні та геоеконо-
мічні інтереси в зовнішній політиці держав Латинської Америки, 
США і Канади. Ґеополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 
політиці держав Африки. Ґеополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Бабурин С. Н. Мир империй: Территория государства и мировой 
порядок / С.Н. Бабурин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 769 с. 

2. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины / Д.П. Базив. – Київ : 
Институт государства и права Украины, 2000. – 191 с. 

3. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины: (теоретические и прикладные 
основы) / В.А. Дергачев. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. – 244 с. 

4. Дергачев В.А. Геоэкономика / В.А. Дергачев. – Київ : Вира-Р,  
2002. – 510 с. 

5. Дорошко М.С. Ґеополітичне середовище та геополітична орієнтація 
країн СНД / М.С. Дорошко. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 204 с. 

6. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика / В.В. Мадіссон. – 
Київ : Либідь, 2003. – 174 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські 

заняття з використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі 
столи, конкурси, олімпіади. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль(комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фізичне виховання. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. І–VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Короп М.Ю., канд. пед. наук, доц.; Гайдай С.І., ст. викл.; 
Погасій Л.І., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Надання необхідного обсягу знань, умінь та навичок використання 
засобів фізичної культури і спорту для підтримки та зміцнення здоров’я 
сьогодні та у майбутній трудовій діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фізична культура». 
5.8. Зміст.  

Історія організації. Наукове обґрунтування фізичного виховання 
та спортивного тренування. Основи професійно-прикладної фізичної 
підготовки. Основи здорового способу життя студентів. Організація 
лікарського контролю та самоконтролю в процесі фізичноговиховання. 
Гігієнічні основи фізичної культури та спорту. Гімнастика.Атлетична 
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гімнастика. Баскетбол. Волейбол. Легка атлетика. Плавання. Рукопашний 
бій. Спеціальне медичне відділення. Настільний теніс. Бадмінтон. 
Дзюдо. Футбол. Аеробіка. Пауерліфтинг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Фізичне виховання у КНТЕУ : зб. метод. матеріалів /уклад. М.Ю. Короп, 
Ф.С. Юрчук, М.В. Муха та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2000. – 264 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття.  

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія держави і права. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гуржій Т.О., д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. 

Формування глибокого фундаментального правового мислення 
як методологічної основи розв’язання складних питань; створення 
базової теоретико-правової інфраструктури, що готує до сприйняття 
понять та змісту галузевих і спеціальних юридичних дисциплін. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство». 
5.8. Зміст.  

Загальне поняття та система наук про правову дійсність. Теорія 
держави і права як наука. Загальне поняття права як соціальної та 
соціально-юридичної категорії. Основні характеристики та властивості 
об’єктивного права. Норми права: поняття, структура, класифікація. 
Джерела права та систематизація законодавства. Межі дії норм права 
(нормативних актів). Правова система та система права. Правове 
регулювання, форми та механізми реалізації права. Застосування 
права як форма його реалізації. Тлумачення норм права (юридична 
герменевтика). Правові відносини. Правомірна поведінка та правопо-
рушення. Юридична відповідальність та інші заходи державного 
примусу. Законність, правопорядок та правова культура. Поняття 
функції держави та її місце в політичній системі суспільства. Форми 
держави. Правова держава. Механізм здійснення державної влади. 
Основні концепції походження та сутності держави. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби:  
1. Марчук В.М. Теорія держави і права / В.М. Марчук, О.В. Корольков. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

2. Марчук В.М. Нариси з теорії права / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

3. Гусарев С.Д. Теорія права і держави : навч. посіб. / С.Д. Гусарев. – 
Київ : Правова єдність, 2008. 

4. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник / М.С. 
Кельман. – Київ : Кондор, 2008. 

5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник / О.Ф. Скакун. – 
Київ : Правова єдність, 2010. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:лекція оглядова, семінарські 
/ практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (письмова комплексна робота); 
− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія ймовірностей та математична статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Карташова С.С., д-р. біол. наук, проф. 
5.6. Результатинавчання.  

Основи теорії, виробити ймовірнісно-статистичне мислення та 
інтуїцію, сформувати навички побудови ймовірнісних моделей 
дослідження та розв’язування відповідних задач. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальнідисципліни.  

«Дискретна математика», «Основи комбінаторики, математичного 
аналізу, лінійноїалгебри». 
5.8. Зміст.  

Загальні поняття теорії ймовірностей. Випадкові події, їх види, 
дослід. Класичне визначення ймовірності. Статистичне визначення 
ймовірності. Загальні теореми теорії ймовірностей. Формули Байєса. 
Умовна ймовірність. Теорема множення ймовірностей. Послідовність 
незалежних дослідів. Асимптотичні формули. Інтеграл ймовірностей. 
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Випадкові величини, дії над випадковими величинами. Функція та 
щільність розподілу. Неперервні випадкові величини. Мода, медіана. 
Загальні закони розподілу випадкової величини. Багатовимірні випадкові 
величини. Умовні закони розподілу дискретної та неперервної випадкової 
величини. Функція розподілу багатовимірної випадкової величини.  
n-вимірний нормальний закон розподілу. Закон великих чисел та 
граничні теореми. Варіаційні ряди та їх характеристики. Загальні 
поняття про вибірковий метод. Загальні відомості про вибірковий 
метод. Методи знаходження оцінок. Інтервальне оцінювання. Об’єм 
вибірки. Перевірка статистичних гіпотез. Елементи дисперсійного та 
кореляційного аналізу. Регресійний аналіз. Елементи факторного 
аналізу. Елементи кластерного аналізу. 
5.9. Рекомендованіджерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика / 
В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – Київ : Центр 
навч. літ., 2002. – 448 с. 

2. Бурачек В.Р. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики 
для економістів : навч. посіб. / В.Р. Бурачек. – Чернівці : Букрек, 
2005. – 152 с. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике : учебник / В.Е. Гмурман. – М. : Высш. 
шк., 1998. – 400 с. 

4. Математика для економістів: теорія та застосування. Теорія ймовір-
ностей та математична статистика / В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, 
В.С. Дронь, О.С. Кондур. – 2-ге вид. виправл. – Чернівці : Чернів. 
нац. ун-т, 2010. – 216с. 

5. Ядренко М.Й. Дискретна математика / М.Й. Ядренко. – Київ : 
Експрес, 2003. – 258 с. 

6. Карташова С.С. Теорія ймовірностей та математична статистика : 
практикум / С.С. Карташова, В.І. Рязанцева. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 240 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій : лекції (тематичні, проблемні); 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування,опитування); 
– підсумковий контроль(залік). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська 
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5.1. Назва. Основи економічної теорії.  
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Щербакова Т.А., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Розкриваючи базові поняття, економічні закони і принципи 
господарювання, які реалізуються в усіх сферах і галузях людської 
діяльності, дисципліна «Основи економічної теорії» є теоретико-
методологічною базою для цілої системи економічних наук. На основі 
вивчення дисципліни студенти повинні уміти: володіти економічною 
термінологією і методами економічного аналізу; аналізувати стан та 
сучасні тенденції розвитку національної економіки в умовах глобалізації; 
пояснити взаємозв’язок між економічною теорією, економічною 
політикою і практикою;приймати раціональні рішення в процесі своєї 
економічної діяльності, використовуючи теоретичні знання дисципліни. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Математика для економістів»,»Основи економіки».  
5.8. Зміст.  

Предмет і метод економічної теорії.Виробництво, його сутність 
та роль у житті суспільства. Форми організації суспільного виробництва 
та їх еволюція. Теорія грошей. Ринкова економіка: суть, функції і 
структура. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. 
Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов. Сучасні 
форми торговельного підприємництва. Банківська система як 
інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки. Агропро-
мислова інтеграція й агропромисловий комплекс. Доходи населення, 
їх формування та розподіл. Держава як суб’єкт економічної системи. 
Фінансова система. Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини. Економічні аспекти глобальних проблем.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Економічна теорія. Національна економіка : підручник / за ред. 
В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 270 с.  

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базиле-
вича. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 702 с.  

3. Економічна теорія. Політична економія : підручник / за ред.  
В.М. Тарасевича.–Київ : Знання, 2012. – 206 с. 

4. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Г. Федоренко, М.М. Ру-
женський, С.В. Палиця. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : 
Алерта, 2012. – 311 с. 
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5. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. 
для самост. вивч. дисципліни / за наук. ред. В.Г. Федоренка,  
М.П. Денисенка. – Київ : Алерта, 2013. – 728 с. 

6. Якобчук В.П. Економічна теорія : навч. посіб. / В.П. Якобчук. – 
3-є вид., перероблене. – Київ : Ліра-К., 2015. – 408 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні, оглядові);  
– практичні заняття (дискусії, творчі завдання, тренінги, моделювання 
ситуацій, ділові ігри). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій, ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Лагутіна Т.М. канд. пед. наук, доц.; Ржевський Г.М., канд. психол. 
наук, доц.; Вербицька Л.Ф. канд. психол. наук, доц.; Скуловатова О.В., 
канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знати психологічну характеристику психічних пізнавальних 
процесів, властивостей, станів та утворень; основні закономірності 
функціонування психічних пізнавальних процесів; закономірності 
формування і розвитку особистості; фактори формування особистості; 
концепції особистості; психологічні концепції теорії діяльності та її 
основні компоненти. Умітизастосовувати категоріальний апарат 
психології в системі професійного навчання і практичної діяльності; 
враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофі-
зіологічні прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану 
психологічну інтерпретацію структурних елементів психіки особистості; 
усвідомлювати свою психічну сферу; аналізувати різноманітні види 
діяльності; пізнавати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у 
особистості. 
5.7.Необхідні обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Біологія». 
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5.8. Зміст.  
Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, її 

структура. Психіка, її функції. Нервова система, мозок, психіка та 
поведінка людини. Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні 
процеси, їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня 
розвитку, методи підвищення ефективності. Сенсорно-перцептивний 
рівень пізнання. Інтелект, творчі здібності та креативність. Емоції, 
почуття, стани; механізми їх виникнення, форми переживання, вираження. 
Засоби регуляції емоційних станів. Особистість: сутність, структура. 
Психологічні теорії особистості. Я-концепція як психологічний 
феномен. Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. Здібності. 
Діяльність та її структура. Особистість як суб’єкт діяльності. Мета й 
мотиви діяльності. Міжособистісні стосунки в групі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.А. Психологія: схеми, 
опорні конспекти, методики. – К.: Ніка-Центр, 2015.  

2. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : 
Либідь, 2004. 

3. Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под общ. ред. В.Н. 
Дружинина. – СПб.: Питер, 2004.  

4. Статінова Н.П., Сень Г.П. Основи психології та педагогіки: Навч. 
посіб. – К.: КНТЕУ, 2011. 

5. Загальна психологія: навч. посібник / О.П. Сергєєнкова, О.А. 
Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. - К.: Центр учбової 
літератури, 2012. - 295 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття ( тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді) . 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне, письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / 
звіту / конспекту / презентації / вправи / задачі / ситуаційні 
завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12.Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Історія економіки та економічної думки.  
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Ніколаєць К.М., д-р іст. наук, проф.; Романенко В.А., д-р екон. 
наук, проф.; Хрустальова В.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування історико-економічною мислення, пізнання розвитку 
вітчизняної економіки та економіки зарубіжних країн, формування у 
студентів комплексного уявлення про закономірності еволюційного 
розвитку економіки різних цивілізацій та розуміння тенденцій історичної 
еволюції економічної думки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Історія України та світу». 
5.8. Зміст.  

Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньовіччя і 
зародження капіталістичних відносин. Промислова революція у 
розвинених країнах Західної Європи та США. Господарство України 
в період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної 
Європи, США, Японії та України у міжвоєнний період та після Другої 
світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 року). 
Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. 
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. 
Класична політична економія. Еволюція класичної політичної економії. 
Завершення класичної традиції. Історична школа та соціальний напрям у 
політичній економії. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в 
економічній теорії. Плюралізм сучасних доктрин економічної науки. 
Генезис та еволюція кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей у 
XX столітті. Неолібералізм. Інституціоналізм. Основні напрями та 
видатні представники вітчизняної економічної думки (XІX – початок 
XXІ ст.). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст. : навч. 
посіб. / В.В. Козюк та ін. ; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – Київ : 
Знання, 2011. – 582 с. 

2. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до 
початку ХХ ст. : навч. посіб. / В.В. Козюк та ін. ; за ред. В.В. Козюка, 
Л.А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. 

3. Тарасевич В.М. Історія економічних вчень : підручник / за ред.  
В.М. Тарасевича, Ю.Є. Петруні. – Київ  : Центр навч. літ., 2013. –352 с. 
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4. Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки: структурно-
логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н.М. Краус. – Київ : 
Центр навч. літ., 2014. – 504 с. 

5. Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / уклад.  
В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін. ; за ред.  
В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с.  

6. История экономических учений : учебник : в 2-х ч. – Ч.2 / под ред. 
В.Д. Базилевича ; Киев. Нац. Ун-т им. Т.Шевченко. – Київ : Знання, 
2015. – 559 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Лекції, семінарські та практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Екологія. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Бохан А.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системного розуміння екологічних процесів і явищ, 
які набувають особливих форм прояву та значення в розвитку 
суспільства; володіння культурою екологічного мислення, екологічного 
світогляду та знання екологічних законів; розуміння визначальних 
принципів і концептуальних підходів щодо економічної оцінки 
природних ресурсів і потенціалу їх використання; формування умінь і 
навичок аналітичної інтерпретації сучасних екологічних тенденцій та 
їх прогресивних проявів у професійній діяльності; уміння аналізувати 
показники стану навколишнього середовища та економічної ефективності 
природоохоронних заходів; засвоєння методичних підходів до оцінки 
природно-ресурсного потенціалу та його екологічно прогресивних 
форм використання в практичній діяльності; застосування методів 
емпіричного та статистичного аналізу щодо визначення стану міжна-
родного екологічного середовища; розуміння основних тенденцій 
розвитку екологічної реклами та механізмів використання сучасних 
маркетингових комунікацій. 
5.7 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Біологія», «Географія», «Природознавство», «Основи екології».  
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5.8. Зміст.  
Предмет, зміст і завдання дисципліни. Екосистеми та їх значення в 

функціонуванні біосфери. Науково-технічний прогрес і природокорис-
тування. Система екологічного управління. Екологічне законодавство 
та правове регулювання еколого-економічних відносин. Фінансування 
та економічне стимулювання екологічної діяльності. Екологічна 
ефективність екологічних і природоохоронних заходів. Техногенне 
навантаження та галузеві аспекти екології. Механізм екологізації 
економіки. Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування. 
Екологізація підприємництва. Регіональні екологічні проблеми. 
Екологічна безпека. Міжнародна екологічна діяльність. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби: 
1. Бохан А. В. Екологія : опор. конспект /А. В. Бохан. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 148 с. 

2. Бохан А.В. Основи екології : зб. практичних задач / А.В. Бохан. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 47 с. 

3. Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовід-
носин людини і довкілля / А.А. Івашура, Л.Е. Добрунова. – Харків : 
ХНЕУ, 2011. – 151 с. 

4. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, 
О.П. Гавриленко – Київ : Знання, 2012. – 558 с. 

5. Екологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авторів ; за заг. 
ред. О.Є. Пахомова. – Харків : Фоліо, 2014. – 666 с. 

6. Мальований М. С. Екологія та збалансоване природокористування : 
навч. посіб. / М.С. Мальований, Г.З. Леськів. – Херсон : Олді-плюс, 
2014. – 316 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, дайджест, моніторинг 
ринків); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Релігієзнавство. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016-2017 р. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Боровська Л.О., канд. філос. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування розуміння та усвідомлення сутності релігійних 
течій та проблем сучасного релігійного життя в Україні. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Історія України»,»Філософія», «Політологія», «Історія української 

культури». 
5.8. Зміст.  

Релігія як феномен духовної культури. Ранні форми релігії. 
Національні релігії світу. Походження та сутність християнства. 
Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Буддизм, іслам. Нетрадиційні 
релігії та культи. Релігійне життя сучасної України. Біблія як священна 
книга і як культурно-історичний феномен. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Яроцький П.Л. Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й 
Україні) : підручник / П.Л. Яроцький. – Київ : Кондор, 2013. – 439 с. 

2. Докаш В. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. Докаш;за ред. В. Докаш, 
Г. Коцур та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – 288 с. 

3. Релігієзнавство: підручник / О.П. Сидоренко, С.С. Корлюк, Т.Є. Поспо-
літак та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 470 с. 

4. Мозковий Л. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. Мозковий ; за ред. 
Л. Мозкового, О. Бучми. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 264 с. 

5. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. – Київ : 
Академвидав, 2008. – 400 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних 

технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Державне управління та місцеве самоврядування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018 р. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Штундер І.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів сучасного мислення та спеціальних 
знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; 
набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання 
функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого 
самоврядування. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Основи економічної теорії». 

5.8. Зміст.  
Основи теорії державного управління. Державна влада та державне 

управління. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 
Роль різних гілок влади у процесі державного управління. Державне 
управління на регіональному рівні. Система органів державної влади 
в Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні. 
Центральні органи виконавчої влади в Україні. Регіональні органи 
державного управління. Місцеве самоврядування та його особлива 
роль у державному управлінні. Менеджмент органу державної влади. 
Внутрішня організація та управління органу державної влади. Державна 
служба в Україні. Ефективність державного управління. Державний 
контроль у сфері виконавчої влади. Взаємодія органів публічної влади 
центральних та регіональних органів управління. Розвиток системи 
державного та регіонального управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Ємельянов В.М. Державне управління: у визначеннях, поясненнях, 
схемах, таблицях : [навч. посіб.] / В.М. Ємельянов, О.Н. Євтушенко, 
В.І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 336 с. 

2. Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 
адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – Київ : Юстиніан, 2007. – 288 с. 

3. Ворона П.В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку 
представницької влади : монографія / П.В. Ворона. – Полтава : 
ПУЕТ, 2012. – 341 с.  

4. Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки 
змін : монографія / Ю.І. Ганущак. – Київ : Легальний статус, 2012. – 
348 с.  

5. Основи регіонального управління в Україні : підручник / за заг. ред. 
В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 576 с.  

6. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. 
В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. – Харків : ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2012. – 256 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Мікроекономіка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Герасименко А.Г., д-р екон. наук, проф.; Ожелевська Т.С., канд. 
екон. наук, проф.; Вертелєва О.В., канд. фіз.-мат. доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування навичок мікроекономічного дослідження поведінки 
та взаємодії окремих суб’єктів ринку; ринковихструктур; особливостей 
функціонування окремих економічних суб’єктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економічної теорії». 
5.8. Зміст.  

Вступ до мікроекономіки. Предмет та метод. Модель можливого 
(або бюджетне обмеження). Модель бажаного (або карта кривих 
байдужості). Аналіз поведінки споживача. Попит та пропозиція. 
Теорія еластичності. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна 
модель фірми. Витрати, їх природа та структура. Ринок досконалої 
конкуренції. Монополія. Монополістична конкуренція. Олігополія. 
Показники концентрації. Похідний попит. Ринок факторів виробництва 
за умов досконалої конкуренції. Ринок капіталу та ринок землі. Ринок 
праці. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та громадські 
блага. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Вертелєва О.В. Мікроекономіка : практикум / О.В. Вертелєва, 
О.Г. Гриценко, Н.В. Квіцинська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 
2013. – 107 с. 

2. Мікроекономіка : навч.-практ. посіб. для самост. вивчення дисципліни / 
авт. кол. О.Є. Попов, В.І. Отенко, І.М. Колесніченко та ін. ; за ред. 
О.Є. Попова. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 335 с.  

3. Дружиніна В.В. Мікроекономіка : навч. посіб. / В.В. Дружиніна, 
О.І.Чорноус. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 256 с.  

4. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки 
/ С.В. Слухай. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Аграр Медіа 
Груп, 2015. – 374 с. 

5. Мікроекономіка : практикум : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – 
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2010. – 491 с. 

6. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 
профессионалов : учебник для бакалавров / Н.М. Розанова. – М. : 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 985 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Головач Н.А., канд. екон. наук, доц.; Іванченко Н.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування теоретичних знань та практичних навичок 
статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, 
оволодіння методами статистичного аналізу. Формування вмінь: 
проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі 
показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти 
закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Вища математика».  
5.8. Зміст.  

Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні. 
Статистичні спостереження. Зведення та групування статистичних 
даних. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх 
застосування: абсолютні і відносні величини; середні величини. Ряди 
розподілу та їх аналіз. Аналіз тенденцій розвитку. Індексний метод 
аналізу. Вибіркові спостереження. Статистичні методи вимірювання 
взаємозв’язків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Горкавий В.К.Статистика : навч. посіб. / В.К.Горкавий. – Вид. 2-ге, 
переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 

2. Костюк В.О. Прикладна статистика : навч. посіб. / В.О. Костюк ; 
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова, 2015. – 191 с.  

3. Єріна А.М. Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна. – 5-те вид., 
стер. – Київ : Знання, 2006. – 255 с. 

4. Попов І.І. Статистика: практикум / І.І. Попов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014. 
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5. Стегней М.І. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / 
М.І. Стегней, І.О. Іртищева. – Київ : Кондор, 2013. – 305 с. 

6. Чернелевський Л. М. Статистика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько. – Київ : 
НУХТ, 2012. – 207 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ліпін М.В., канд. філос. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування філософської культури мислення та пізнання навко-
лишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської 
методології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Психологія», «Історія України», «Історія української культури». 
5.8. Зміст.  

Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське 
розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. Філософія 
свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – всезагальна 
теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія економіки. Філософія 
моралі. Філософія релігії. Філософія культури. Філософія цивілізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Скринник М.А. Філософія : навч. посіб. / М.А. Скринник, Л.Я. Фльорко, 
М.Я. Фльорко. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 479 с. 

2. Кривуля О.М. Філософія : навч. посіб. / О.М. Кривуля. – Харків : 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 592 с.  

3. Потоцкая Ю.И. Философия: хрестоматия для студ. всех спец., всех 
форм обучения / Ю.И. Потоцкая, И.В. Тарасенко, В.А. Черненко. – 
Харьков : ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

4. Філософія: хрестоматія : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 160 с. 
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5. Велика бібліотека філософських текстів російською мовою. – 
Режим доступу : httр:www.philosophy.ru 

6. Бібліотека факультету філософії Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу : httр:www.philosci. 
univ.kiev.ua 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Соціологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Ванюшина О.Ф., канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Дисципліна сприяє задоволенню освітніх інтересів особистості й 
розвитку таких компетенцій: формування розуміння сутності соціального 
життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу 
соціальних явиш та процесів. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Філософія», «Політологія». 
5.8. Зміст.  

Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної соціології. 
Історія становлення та розвитку соціології в Україні. Суспільство: 
сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура і соціальна 
стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний 
контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість в системі 
соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. Людина в сфері 
економічних відносин. Програмування та організація соціологічного 
дослідження. Опитування, спостереження та аналіз документів у 
соціологічному дослідженні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навч. 
посіб. / М.С. Дороніна, Л.О. Сасіна. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 171 с.  

2. Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і 
галузевих теорій : підручник / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, 
Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2016. – 544 с. 
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3. Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посіб. / Г. В. Дворецька. – Київ : 
КНЕУ, 2013. – 428 с. 

4. Перегуда Є.В. Соціологія : навч. посіб. / Є.В. Перегуда та ін. – Київ : 
КНУБА, 2012. – 140 с. 

5. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., 
Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій).  

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Економіко-математичне моделювання. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада.  

Білоусова С.В., канд. фіз.-мат. наук, доц. 
5.6.Результати навчання.  

Формування у студентів системи знань, вмінь та навичок у 
галузі побудови та використання економіко-математичних моделей, 
що є інструментами оцінки, аналізу та прогнозування складних 
соціально-економічних систем, які функціонують в умовах високого 
рівня невизначеності та ризику ринкової економіки.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Математика для економістів», «Теорія статистики». 
5.8. Зміст.  

Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Задачі лінійного 
програмування та методи їх розв’язання. Теорія двоїстості та аналіз 
лінійних моделей оптимізаційних задач. Транспортна задача. Цілочислове 
програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі соціально-економічних 
систем. Аналіз та управління ризиком в економіці на базі концепції 
теорії ігор. Кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна лінійна регресія, 
лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. 
Економетричні моделі динаміки. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Економіко-математичні методи і моделі : практикум / В.В. Вітлінський, 
Т.О. Білик, Г.І. Великоіваненко та ін. – Київ : КНЕУ, 2014. – 221 с.  

2. Корольов О.А. Економетрія : практикум / О.А. Корольов, В.В. Рязан-
цева. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

3. Кремер Н.М. Эконометрика / Н.М. Кремер, Б.А. Путко. – М. : 
ЮНИТИ, 2008. 

4. Математичне програмування : зб. задач / В.В. Левчук та ін. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

5. Мазаракі А.А. Математичне програмування / А.А. Мазаракі,  
Ю.А. Толбатов. – Київ : Четверта хвиля, 1998. 

6. Наконечний С.І. Економетрія / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, 
Т.П. Романюк. – Київ : КНЕУ, 2005. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Лекції, практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (оцінювання роботи студентів під час практичних 
занять та їх рівня знань, захист домашніх завдань, тестування); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Економетрія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада.  

Рязанцева В.В., канд. фіз.-мат. наук, доц.  
5.6. Результати навчання.  

Формування сучасного економічного мислення та спеціальних 
знань з точки зору системного та процесного аналізу і підходу – аналізу 
економічних систем, знаходження прогнозних оцінокїх поведінки у 
майбутньому та розробки на їх основі керуючих рішень.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична 
статистика», «Статистика».  
5.8. Зміст. 

Математичне моделювання як метод наукового пізнання еконо-
мічних явищ і процесів. Моделі парної регресії та їх дослідження. 
Загальна лінійна економетрична модель. Мультиколінеарність. 
Гетероскедастичність. Автокореляція в моделях динаміки. Моделі 
розподіленого лагу.  
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Економетрика : підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький,  
О.В. Баженова, О.В. Шебаніна ; за ред. О.І. Черняка. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 414 с. 

2. Черняк О.І. Практикум з економетрики : [навч. посіб.] / О.І. Черняк, 
Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко. – Київ : Київський університет, 
2013. – 183 с. 

3. Корольов О.А. Економетрія : практикум : навч. посіб. / О.А. Корольов, 
В.В. Рязанцева. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

4. Лугінін О.Є.Економетрія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О.Є.Лугінін. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр навч. 
літ., 2008. – 278 с. 

5. Практикум з економетрії : навч. посіб. / О.Л. Ліщинський, В.В. Рязан-
цева, О.О. Юнькова та ін. – Київ : Персонал, 2009. – 255 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

5.11.Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Адміністративне право. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гуржій Т.О., д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системи знань щодо змісту та особливостей держав-
ного управління, форм і методів управлінської діяльності, повноважень 
органів виконавчої влади, організації управління економікою України, 
соціально-культурним і адміністративно-політичним будівництвом, а 
також вмінь застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних 
питань. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Теорія держави і права», «Історія держави і права». 
5.8. Зміст.  

Державне управління і державна влада. Предмет і система 
адміністративного права. Адміністративно-правові норми та відносини. 
Суб’єкти адміністративного права. Форми і методи державного 
управління. Адміністративна відповідальність. Адміністративний процес. 
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Законність та дисципліна у державному управлінні. Характер і органі-
зація державного управління в Україні. Правові засади управління 
економікою. Управління промисловістю. Управління сільським 
господарством. Управління будівництвом і житлово-комунальним 
господарством. Управління транспортом і зв’язком. Управління 
використанням і охороною природних ресурсів. Управління фінансами. 
Управління освітою і наукою, охороною здоров’я населення, культурою 
та соціальним захистом громадян.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Адміністративне право України: підручник / за ред. Ю.П. 
Битяка. – Х.: Право, 2002. 

2. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. 
В.В. Коваленка. – НАВС, 2012.  

3. КрегулЮ.І. Адміністративне право України. Практикум: навч. 
посіб. / Ю.І. Крегул. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

4. Адміністративне право України: академ. курс: підруч. для 
студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.Б. Авер’янов, О.Ф. 
Андрійко, Ю.П. Битяк та ін.; НАН України; Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького / за ред. В.Б. Авер’янова. – К.: 
Юрид. думка, 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:лекції (оглядова), семінарські 
заняття (дискусія / комунікативний метод інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне опитування, тощо); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Макроекономіка.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Лагутін В.Д., д-р екон. наук, проф.; Уманців Ю.М., д-р екон. 
наук, проф.; Соколовська І.П., канд. екон. наук, доц.; Щербакова Т.А., 
канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування макроекономічного мислення та розуміння механізму 
функціонування національної економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Історія 
економіки та економічної думки». 
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5.8. Зміст.  
Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроекономічні 

показники в системі національних рахунків. Сукупний попит та 
сукупна пропозиція. Національний ринок та його рівновага. Моделі 
макроекономічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна 
політика. Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як 
макроекономічне явище. Зайнятість і безробіття. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Солонінко К.С. Макроекономіка : навч. посіб. / К.С. Солонінко – 
Київ : Центр навч. літ., 2015. – 200 с.  

2. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін, Л.І. Пронкіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 268 с. 

3. Макроекономіка : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : 
Знання-Прес, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник). 

4. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г.Е. Гронтковська, 
А.Ф. Косік. – Київ : Центр навч. літ., 2010 – 672 с. 

5. Макроекономіка: практикум : навч. посіб / за ред. В. Д. Базилевича. – 
Київ : Знання, 2010. – 550 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування);  
– підсумковий контроль (курсова робота та письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінанси, гроші та кредит. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Тарасюк М.В., д-р екон. наук, проф.; Волосович С.В., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань з питань функціонування фінансово-кредитної 
системи держави. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економічної теорії», «Історія економіки та економічної 
думки», «Мікроекономіка».  
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5.8. Зміст.  
Сутність та функції фінансів. Фінансова система України. Державні 

доходи. Державні видатки. Податкова система. Бюджетна система. 
Державний кредит. Фінанси суб’єктів господарювання. Фінанси 
домогосподарств. Міжнародні фінанси. Сутність грошей.Грошовий 
оборот та грошові потоки. Грошова система. Інфляція та грошові 
реформи. Фінансовий ринок. Грошовий ринок. Ринок цінних паперів. 
Валютний ринок. Ринок позичкових капіталів. Кредитна система. 
Центральний банк та його роль в економіці. Банки як основна ланка 
кредитної системи. Парабанківська система. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Фінанси : навч. посіб. в 2-х ч. / [В.Г. Баранова, І.С. Волохова,  
В.П. Хомутенко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Баранової. – Одеса : 
Атлант, 2015. – Ч.1. – 344 с.  

2. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М.О. Данилюк, Н.Я. Спасів, 
Т.М. Орищин та ін. – Тернопіль : ТАЙП, 2013. – 183 с. 

3. Фінанси : підручник / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федо-
сова. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 688 с. 

4. Гроші та кредит : підручник / [М.І. Крупка та ін. ; за ред. М.І. Крупки] ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2011. – 419 с.  

5. Давиденко Н.М. Фінанси : [підручник] / Н.М. Давиденко,  
О.Є. Данилевська-Жугунісова ; Кабінет Міністрів України, Нац.  
ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 
2014. – 491 с 

6. Коваленко Д.И. Гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. 
[для студ. вищ. навч. закл.] / Д.І. Коваленко. – 3-тє вид. доповн і 
переробл. – Київ : СНЛ, 2011. – 353 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Латигіна Н.А., д-р політ. наук, проф. 



 64

5.6. Результати навчання.  
Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про 

політику як суспільне явище і соціальний феномен. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Історія України»,»Філософія», «Соціологія», «Історія сучасного 
світу», «Історія держави і права». 
5.8. Зміст.  

Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку політичної 
думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і види влади. 
Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної влади. Політична 
еліта і політичне лідерство. Політична система суспільства. Політичний 
режим як механізм функціонування політичної системи суспільства. 
Держава як політичний інститут. Політичні партії, громадсько-політичні 
об’єднання та рухи. Політична культура та політичні ідеології. Політичні 
процеси. Політичні конфлікти: сутність, типологія, функції та шляхи 
їх розв’язання. Вибори і стадії виборчого процесу. Світовий політичний 
процес і міжнародна політика. Україна у системі міжнародних політичних 
відносин та її місце у сучасному геополітичному просторі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Муляр В.І. Політологія : навч.-метод. посіб. / В.І. Муляр, В.Ф. Загурська-
Антонюк, Н.В. Панасюк ; [за заг. ред. В.І. Муляра]. – Житомир : 
Волинь, 2015. – 154 с. 

2. Гапоненко В.А. Політологія : практикум / В.А. Гапоненко,  
Ю.В. Лисенко ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 356 с. 

3. Дей М.О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.О. Дей, О.І. Ткач. – Київ :  
Ліра-К, 2014. – 170 с. 

4. Ніколаєнко Н.О. Практична політологія : навч.-метод. посіб. / 
Н.О. Ніколаєнко. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. – 321 с. 

5. Нікорич А.В.Політологія : модульний курс : навч.-метод. комплекс : 
підруч. для студентів ВНЗ / А.В. Нікорич, Я.Я. Чорненький. – 
Чернівці : [б. в.], 2013. – 367 с. 

6. Політологія : практикум / Ю.І. Кулагін, В.І. Полурез. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 232 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Конституційне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017-2018 р. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ладиченко В.В., д-р юрид. наук, проф.; Недибалюк В.Д., канд. 
юрид. наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Здобуття теоретичних знань у сфері регулювання конституційно-
правових відносин, ознайомлення з нормативно-правовими актами у 
сфері конституційного права; вироблення навичок застосування 
методупорівняльно-правового аналізу і навичок конкретного право-
застосування конституційно-правових норм.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Теорія держави і права», «Історія держави і права України». 
5.8. Зміст.  

Конституційне право як провідна галузь національного права 
України. Основні етапи розвитку Конституції України. Український 
конституціоналізм. Загальні засади конституційного ладу України. 
Правовий статус людини і громадянина. Форми народовладдя в Україні. 
Конституційні засади організації та діяльності органів державної 
влади України. Верховна Рада України. Президент України. Виконавча 
влада в Україні. Конституційні основи судової влади. Територіальний 
устрій України. Місцеве самоврядування в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. /  
В.В. Кравченко. – 4-те. вид., випр. та доповн. − Київ : Атіка, 2006. 

2. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. – 
Київ : Юрид. думка, 2006. 

3. Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. /  
В.В. Кравченко. – вид. 6-те, виправл. та доповн. – Київ : Атіка, 2007.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:лекції (оглядова), семінарські / 
практичні (презентація / дискусія / інше). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
перевірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва.Бюджетне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання.  
2017-2018 р. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сударенко О.В., канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Здобуття знань з питань функціонування бюджетної системи 
держави та основ бюджетного процесу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Фінансове право».  
5.8. Зміст.  

Бюджетне право і бюджетні правовідносини. Бюджет і бюджетна 
система держави. Складові та структура бюджету. Резервний фонд 
бюджету та державний фонд регіонального розвитку: поняття, правові 
засади формування та використання. Бюджетна класифікація: поняття 
та складові. Дефіцит та профіцит бюджету. Секвестрування та захищені 
статті видатків. Правові засади державного та місцевого запозичення. 
Державний та місцевий борг. Бюджетний процес: поняття та стадії. 
Наукові підходи до визначення стадій бюджетного процесу. Правові 
основи міжбюджетних відносин в Україні. Контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства. Відповідальність за бюджетні правопорушення. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Фінансове право : підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О.Білінський, 
О.О.Дмитрик та ін. ; за ред. М.П.Кучерявенка. – Харків : Право, 2013. 

2. Орлюк О.П. Фінансове право : академ. курс : підручник / О.П. Орлюк. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2010.  

3. Фінансове право України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
[Л.К. Воронова, М.П.Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]. – Київ : 
Правова єдність, 2009. 

4. Чередначук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, 
класифікація та особливості структури : монографія / В.Д. Черед-
начук – Суми : Університетська книга, 2013. – 172 с. 

5. Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні : 
монографія / С.О Ніщимна. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 376 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова); семінарські 
заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / моделювання 
ситуацій / інше).  
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Муніципальне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ніколаєва Л.В., канд. юрид. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні здобути 
знання з теорії та практики місцевого самоврядування, вивчити ґенезу 
розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні, ознайомитися з 
чинною моделлю місцевого самоврядування та механізмом взаємодії 
органів публічної влади в галузі місцевого самоврядування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Теорія держави і права», «Конституційне право», «Державне 
право зарубіжних країн», «Цивільне право», «Адміністративне право і 
процес». 
5.8. Зміст.  

Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні: 
проблеми теорії та практики. Сучасні муніципальні системи (моделі). 
Муніципальна система України. Територіальна громада – первинний 
суб’єкт місцевого самоврядування. Представницькі органи та посадові 
особи місцевого самоврядування. Виконавчі органи місцевого самовря-
дування. Виконавчий апарат обласних (районних) рад. Муніципальні 
службовці. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування 
в Україні. Правове регулювання міжбюджетних відносин. Партнерство 
громад. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами 
виконавчої влади. Гарантії та правові засоби захисту права терито-
ріальних громад на місцеве самоврядування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. БатановО.В. Муніципальне право України : підручник / О.В. Батанов ; 
відп. ред. М.О. Баймуратов. – Харків : Одіссей, 2008. 

2. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : 
підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін. ; за ред. 
С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Харків: Право, 2011. 

3. Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування 
в Україні : підручник / В.С. Журавський, В.О. Серьогін, О.Н. Ярмиш. – 
Київ : Ін Юре, 2003.  
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4. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування 
в Україні : підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник ; за ред. 
Я.Ю. Кондратьєва. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. 

5. Кравченко В.В. Муніципальне право України / В.В. Кравченко, 
М.В. Пітцик. – Київ : Атіка, 2003. 

6. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової 
держави : монографія / за ред. Ю.М. Тодики, В.А. Шумілкіна. – 
Харків : Одіссей, 2014. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
моделювання ситуацій / інше).  

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Міжнародні економічні відносини. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ладиченко К.І., канд. екон. наук, доц., Дугінець Г.В., канд. екон. 
наук, доц., Тронько В.В., канд. екон. наук, доц., Головачова О.С., 
канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного 
використання набутих знань для самостійного аналізу процесів та 
явищ міжнародних економічних відносин; засвоєння методичних 
підходів до оцінки стану та тенденцій розвитку основних форм МЕВ, 
що дозволяє використовувати емпіричний та статистичний аналіз 
зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування стратегій 
зовнішньоекономічної діяльності на рівні окремих підприємств, які 
залучаються в міжнародні торговельні та виробничо-інвестиційні 
взаємини із зарубіжними контрагентами, розуміння студентами 
основних закономірностей розвитку процесів міжнародної економіки та 
обґрунтування ними сценаріїв можливостей та загроз, які супроводжують 
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входження вітчизняних суб’єктів ЗЕД на різні сегменти світового 
ринку товарів та послуг; формування комплексного підходу до розуміння 
механізмів включення України в міжнародний поділ праці та кооперацію 
в різних сферах економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Просторова економіка», «Макроекономіка», «Світовий ринок 
товарів та послуг». 
5.8. Зміст.  

Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і передумови 
розвитку. Міжнародні економічні відносини у системі світового 
господарства і особливості їх розвитку. Соціально-економічний принцип 
систематизації країн світу. Середовище формування міжнародних 
економічних відносин. Міжнародний поділ праці. Міжнародна економічна 
інтеграція. Міжнародна торгівля товарами та послугами як головна 
форма міжнародних економічних відносин. Вивіз капіталу як фактор 
інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності. 
Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна міграція робочої сили. 
Міжнародні науково-технічний обмін. Міжнародні економічні організації 
в багатосторонньому економічному співробітництві та регулюванні 
міжнародних економічних відносин. Проблеми інтеграції України до 
світогосподарських зв’язків. Економічна єдність світу і глобальні 
проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Міжнародна економіка: підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, 
Л.П. Кудирко [та ін.] ; за заг. ред.: А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014.  

2. Інноваційний потенціал України: монографія: / А.А. Мазаракі,  
Т.М. Мельник, В.В. Юхименко [та ін.] ; за заг.ред. А.А. Мазаракі. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012.  

3. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. /  
Ю.Г. Козак. – Київ : Центр навч. літ., 2012. 

4. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. /  
І.І. Павленко, О.В. Варяниченко, Н.А. Навроцька. – Київ : Центр 
навч. літ., 2012.  

5. МальськийМ.З. Теорія міжнародних відносин : підручник /  
М.З. Мальський, М.М. Мацях. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : 
Знання, 2011.  

5.10.Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Проблемні та тематичні лекції, семінарські заняття із викорис-

танням презентацій, дискусії, кейсів, роботи в малих групах тощо. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усні та письмові опитування, тестування, 
перевірка презентацій, доповідей, групових проектів, конспектів, 
ситуаційних завдань та задач, вирішення кейсів); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Європейська інтеграція. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Іксарова Н.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного 
використання здобутих знань для самостійного аналізу процесів та 
явищ регіональної економічної інтеграції; уміння аналізувати напрями та 
механізми регулювання конкуренції на спільному ринку ЄС з метою 
виявлення труднощів, з якими доведеться стикатися вітчизняним 
підприємствам – суб’єктам ЗЕД, що виходять на європейський ринок; 
засвоєння системних знань щодо основних принципів та напрямів 
формування внутрішнього єдиного ринку ЄС, його зовнішньотор-
говельної політики, механізмів прийняття рішень, інституційного та 
правового забезпечення реалізації єдиних політик у сфері інновацій, 
енергетики, транспорту тощо з метою їх імплементації у регіональні та 
національну стратегії європейської інтеграції; формування комплексного 
підходу до розуміння механізмів включення України у процес міжнарод-
ного співробітництва з країнами ЄС у різних сферах економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародна 
економіка», «Міжнародні організації». 
5.8. Зміст.  

Процес європейської інтеграції, його чинники та етапи розвитку. 
Цілі, принципи та особливості функціонування ЄС. Історія створення 
ЄС. Нова інституційна модель Євросоюзу. Інституції Євросоюзу. 
Допоміжні органи ЄС. Повноваження та головування в Раді ЄС, 
процедури ухвалення рішень, механізми співпраці. Зовнішньоторговельна 
політика Європейського Союзу та механізми її формування. Регулювання 
конкуренції на спільному ринку країн ЄС. Принципи розробки та 
реалізації регіональної політики ЄС. Напрями інноваційного розвитку ЄС 
та методи його оцінки. Секторальні пріоритети економічної політики. 
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Розширення Євросоюзу. Маастрихтські та копенгагенські критерії для 
вступу. Досвід країн ЦСЄ щодо інтеграції в ЄС. Шляхи та напрями 
зближення України з ЄС. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному 
просторі : монографія / О.І. Шнирков. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 143 с. 

2. Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: 
регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного 
ринку ЄС : підручник / А.О. Бояр. – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. 

3. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності : 
навч. посіб. / П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало. – Київ : Хай-Тек Прес, 2007. – 
336 с. 

4. Гнатюк М.М. Відносини з Європейським Союзом та процес євро-
пейської інтеграції України : навч. посіб. / М.М. Гнатюк, Я.Й. Малик, 
Л.Л. Прокопенко. – Київ : Міленіум, 2009. – 782 с. 

5. Дзяд О.В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для 
України / О.В. Дзяд, О.М. Рудік. – Київ : Міленіум, 2009. – 668 с. 

6. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабон-
ского договора с комментариями. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 698 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття у формі 

дискусії, презентації проектів у малих групах тощо. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Адміністративні послуги та електронне врядування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Головко Л.С., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь 
та навичок з електронного урядування, налагодження ефективних 
комунікацій, надання адміністративних послуг органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Державне регулювання економіки». «Адміністративне право». 
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5.8. Зміст.  
Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи 

електронного урядування та надання адміністративних послуг. 
Європейські принципи та стандарти надання адміністративних послуг. 
Сучасні моделі електронної взаємодії органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування із населенням.Державна політика та 
державне управління розвитком інформаційного суспільства та 
електронного урядування. Інформаційні технології в публічно-сервісній 
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
Стандарти, регламенти та технології надання публічних і адміністра-
тивних послуг в національній економіці. Інтеграція інформаційного 
простору України у світову інформаційну спільноту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Електроннеурядування : підручник / авт. кол. В.П. Горбулін,  
Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко, О.В. Карпенко та ін. ; за заг. ред. 
Ю.В. Ковбасюка ; наук. ред. Н.В. Грицяк, А.І. Семенченка. – Київ : 
НАДУ, 2014. – 352 с. 

2. Тимощук В. Адміністративні послуги : посібник / [В. Тимощук] ; 
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в 
Україні – DESPRO». – Київ : Софія-A. – 2012. – 104 с. 

3. Адміністративні послуги для Тебе : посіб. громадянину / В. Тимощук 
(заг. ред.), Є. Школьний, Д. Український ; ілюстрації – Г. Назаров. – 
Київ : Видав. ФОП Москаленко О.М., 2014 – 44 с. 

4. Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові 
засади : навч. посіб. / М.І. Ославський. – Київ : Знання, 2009. – 216 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Лекції, семінарські та практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018-2019 р. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Мошек Г.Є., канд. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток таких 
компетенцій: формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського 
мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння 
концептуальних основ системного управління організаціями. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Політологія», «Економічна теорія», «Правознавство». 

5.8. Зміст.  
Цілі та завдання менеджменту. Класифікація принципів менедж-

менту. Історія розвитку менеджменту. Розвиток управлінської науки в 
Україні. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Культура 
організації. Типи організацій в Україні. Функції та технологіяменедж-
менту. Класифікація функцій менеджменту. Процес управління як 
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій. Типи організа-
ційних структур управління та їх формування. Керівництво та лідерство. 
Відповідальність та етика у менеджменті. Організаційні зміни та 
ефективність менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Мазаракі А.А. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / 
А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошок. – Київ : Атіка, 2007. – 584 с. 

1. Мошек Г.Є. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошок, Ю.В. Поканевич. – 
Київ: Кондор, 2009. – 387 с.  

2. Менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгів : 
навч.-практ. посіб. / [В.М. Гриньова та ін.]. – Харків : ХНЕУ  
ім. С. Кузнеця, 2015. – 170 с. 

3. Колот Л.А. Менеджмент – моя спеціальність = I major in management : 
навч. посіб. / Л.А. Колот. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 
251 с. 

4. Білорус Т.В. Менеджмент : практикум / Т.В. Білорус, І.М. Горбась. – 
Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014. – 471 с. 

5. Менеджмент : навч. посіб. / [Г. О. Дорошенко та ін.] ; за заг. ред. 
Г.О. Дорошенко. – Харків : ВСВ-Принт, 2015. – 299 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, кейс-стаді, моделювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка дайджестів, рефератів, конспектів, презентацій); 

– підсумковий контроль(письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 



 74

5.1. Назва.Економіка і фінанси підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V–VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Чаюн І.О., канд. екон. наук, доц.; Богославець Г.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування сучасного економічного мислення і системи 
спеціальних знань у галузі аналізу господарсько-виробничої діяльності 
підприємства, обґрунтування економічної стратегії розвитку 
підприємства і тактики її здійснення, методів розрахунку важливих 
показників господарської діяльності з урахуванням чинників зовнішнього 
та внутрішнього середовища функціонування підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика». 
5.8. Зміст.  

Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. Виробнича 
потужність підприємства. Матеріально-технічне забезпечення підпри-
ємства. Основні фонди підприємства. Поточні витрати підприємства 
та собівартість продукції. Фінансові результати діяльності підприємства. 
Ефективність та конкурентоспроможність підприємства. Сутність 
фінансів та фінансового механізму підприємства. Фінансова діяльність 
підприємства та засади її організації. Система оподаткування 
підприємства. Активи підприємства. Фінансові ресурси підприємства. 
Кредитування підприємства. Система грошових розрахунків 
підприємства. Банкрутство підприємства. Фінансовий стан підприємства 
та його характеристики. Фінансовий план підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Фінансове забезпечення розвитку підприємств / І.О. Бланк, Г.В. Ситник 
та ін. / за ред. І.О. Бланка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 344 с.  

2. Суліма Н.М. Економіка і фінансипідприємства : [підручник] /  
Н.М. Суліма, Л. М. Степасюк, О. В. Величко ; Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України. – Київ : Компринт, 2015. – 465 с. 

3. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк, І.О. Бондар. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

4. Фінанси підприємства: підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 
Н.А. Гринюк, Г.В. та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

5. Глущенко Л. Д.Практикум з дисципліни «Економіка і фінанси 
підприємства» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» / Л.Д. Глущенко, Т.М. Пілявоз,  
М.В. Бальзан. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – Ч. 1. – 63 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття, тестові завдання, ситуаційні 

завдання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмові контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія галузевих ринків. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Герасименко А.Г., д-р. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Здатність аналізувати ринки, визначати структурні передумови 
розвитку конкуренції та типові для різних ринкових структур стратегії 
поведінки суб’єктів господарювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Мікроекономіка». 
5.8. Зміст.  

Фірма як суб’єкт галузевого ринку. Методологія визначення меж 
релевантного ринку. Ринкова концентрація. Ринкова влада. Бар’єри 
для потенційної конкуренції. Сутність та соціально-економічні наслідки 
монополії. Цінова дискримінація. Конкуренція у виробничій вертикалі. 
Одноосібне та колективне домінування на олігопольному ринку. 
Олігополістична конкуренція. Диференціація товарів. Інформаційна 
асиметрія та реклама. Науково-технічний прогрес та інновації у 
конкурентній боротьбі. Конкурентна політика держави. Провали 
державного регулювання.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Герасименко А.Г. Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки / 
А.Г. Герасименко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

2. Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков / Л.В. Рой, В.П. Третьяк. – М. : 
ИНФРА-М, 2008. – 442 с. 

3. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промыш-
ленности: в 2 т. / Ж. Тироль. – СПб. : Экономическая школа, 2000. 

4. Управління у сфері економічної конкуренції / В.Д. Лагутін,  
А.Г. Герасименко, Л.С. Головко та ін. ; за ред. А.Г. Герасименко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, виконання індивідуальної 
аналітичної роботи);  

– підсумковий контроль(письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія управління. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Осьодло В.І., д-р психол. наук, проф.; Берзінь В.І., д-р мед. наук, 
проф.; Ржевський Г.М., канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Вміннянадавати психологічну допомогу у разі негативних проявів 
стресу або життєвих криз; здійснювати психологічну діагностику 
структурних компонентів особистості; використовувати знання, навички 
і уміння практичної психології в процесі професійного навчання; 
формувати програми оптимізації функціонування «людського фактору»; 
узагальнювати психологічні вимоги до професійно важливих якостей 
підприємця, управлінця, фахівця конкретної організації; формувати 
пропозиції щодо корекції мотиваційного, регуляторного, інформа-
ційного компонентів професійної діяльності фахівця в організації; 
узагальнювати результати і надавати пропозиції щодо відбору, 
формування та атестування кадрів на підприємстві, в організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Психологія», «Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. 

Теоретико-методологічні основи психології управління. Структура, 
функції та методи психології управління. Особистість в психології 
управління. Психологія управлінського спілкування. Ефективне 
управління організаційними структурами. Психологічна готовність 
керівника до управління. Психологічні основи прийняття управ-
лінських рішень керівниками. Психологія управління конфліктними 
ситуаціями в діяльності керівника Психологія управління конфліктними 
ситуаціями в діяльності керівника. Імідж керівника. Здоров’я керівника. 
Попередження і подолання стресів та життєвих криз. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Бандурка А.М. Психология управления / А.М. Бандурка, С.П. Боча-
ровва, Е.В. Землянская. – Харьков : Фортуна-пресс, 1998. – 429 с. 

2. Цимбалюк І.М. Психология управління : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – 
Київ : Професіонал, 2008. – 624 с.  

3. Кайлюк Є.М., Фесенко Г.Г. Психологія управління : навч. посіб. для 
студ. спец. «Менеджмент організацій» / Є.М. Кайлюк, Г.Г. Фесенко. – 
Харків : ХНАМГ, 2007. – 183 с. 

4. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти / 
Л.М. Карамушка. – Київ : Ніка-центр, 2000. – 426 с. 

5. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : НІКА, 
2015 р. – 324 с. 

6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту / В.С. Лозниця. – Київ : 
ЕксОб, 2000. – 512 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Організація зв’язків з громадськістю. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018-2019 р. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гвоздєв В.М., канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів систематизованих знань і набуття ними 
практичних навичок із використання технологій зв’язків із громадськістю, 
планування, організації, проведення й аналізу підприємствами (орга-
нізаціями, установами) PR-кампаній, PR-заходів з метою розв’язання 
конкретних комунікаційних завдань. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Масові комунікації», «Маркетингові комунікації». 

5.8. Зміст.  
Цілі, принципи та стратегії PR. Основні етапи діяльності в сфері 

«паблік рілейшнз». Планування PR-діяльності, його значення й алгоритм. 
Налагодження роботи з цільовим аудиторіями в PR-діяльності. 
Сучасні PR-структури та функціональні обов’язки їх працівників. 
Побудова PR-кампанії. Підготовка PR-матеріалів для засобів масової 
інформації. Написання прес-релізу та прес-анонсу. Формування прес-
пакетів (прес-кітів). Організація та проведення прес-конференцій і 
брифінгів. Організація прес-турів. Організація лобістської кампанії. 
PR у кризових і конфліктних ситуаціях. Форми організації зв’язків із 
громадськістю в Інтернеті, соціальних мережах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 
практика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Королько,  
О.В. Некрасова / 3-тє вид., доповн. і переробл. – Київ : Києво-
Могилянська академія, 2009. – 831 с. 

2. Організація зв’язків з громадськістю : опорний конспект лекцій / 
уклад. Т.В. Дубовик; Каф. маркетингу та реклами. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 93 с. 

3. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов. –  
3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 327 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:  
– лекції;  
– практичні заняття (презентації, ділові ігри, доповіді, усне опитування). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, перевірка виконання 
індивідуальних завдань); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Право соціального забезпечення. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Андріїв В.В., канд. юрид. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання.  
Здобуття професійних знань і навичок застосування правових 

норм, що регулюють соціальне та пенсійне забезпечення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Цивільне право», «Трудове право». 
5.8. Зміст.  

Поняття, предмет, метод, принципи та джерела права соціального 
забезпечення. Система права соціального забезпечення. Правовідносини 
у соціальному забезпеченні. Трудовий стаж. Пенсії за віком. Пенсії за 
вислугу років. Пенсії по інвалідності. Пенсії у разі втрати годувальника. 
Звернення за призначенням пенсій, обчислення та виплата пенсій. 
Соціальні пенсії. Поняття та характеристика допомог. Пільги як форма 
соціального захисту громадян. Соціально-побутове обслуговування.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Лата Н.Ф. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / 
Н.Ф. Лата. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

2. Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством 
України : довідник / наук. ред. Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. – 
Київ : Юрид. думка, 2012.  

3. Право соціального забезпечення : навч. посіб. / С.М. Прилипко, 
Г.С. Гончарова, В.В. Юровська, О.О. Конопельцева ; за заг. ред. 
В.В. Жернакова. – Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. 
Ярослава Мудрого», 2013. – 126 с. – Режим доступу : http://library. 
nulau.edu.ua. 

4. Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. /  
.І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта ХХІ 
століття). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / проблемна);  
– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
інше). 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
перевірка підготовленого есе / комплексна контрольна робота 
тощо); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва.Інформаційне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Дараганова Н.В., канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Ознайомлення з місцем і роллю інформаційного законодавства 
як самостійної комплексної галузі в національній правовій системі 
України, у регулюванні інформаційних відносин, забезпеченні 
конституційного права на інформацію. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Теорія держави і права», «Цивільне право», «Адміністративне 
право і процес», «Кримінальне право». 
5.8. Зміст.  

Передумови формування та місце інформаційного законодавства 
в національній правовій системі України: галузь права чи галузь 
законодавства. Методологічні проблеми систематизації та кодифікації 
інформаційного законодавства України як перспективні напрями розвитку 
національного інформаційного законодавства. Інформація як об’єкт 
права: питання законодавчого закріплення окремих видів інформації 
(офіційно документованої, масової, інформації про особу та ін.). 
Система інформаційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: 
проблеми забезпечення доступу до інформації (гарантії правова 
охорона). Правовий статус конфіденційної інформації. Комерційна 
таємниця. Банківська таємниця. Професійна та службова таємниця.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Костецька Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / 
Т.А.°Костецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

2. Микитенко Л.А. Державний контроль рекламної діяльності в Україні / 
Л.А. Микитенко. – Київ, 2011. 

3. Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник / Б.А. Кормич. – Харків : 
Бурун і К°, 2011. 

4. Брель О. Персональні дані як об’єкт інформаційних правовідносин 
за участю суб’єктів господарювання / О. Брель // Право України. – 
2011. – № 4.  

5. Селезньова О. Предмет інформаційного права: теоретичний аналіз / 
О. Селезньова // Підприємництво, господарство і право. – Київ :  
Ін Юре, 2011. – № 6. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова);  
– семінарські, практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / інше).  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, перевірка 
підготовленого реферату / комплексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Договірне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Пальчук П. М. канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні 
поняття та категорії договірного права; джерела договірного права; 
правовий статус суб’єктів господарських зобов’язань, в тому числі 
договорів; правову природу господарсько-правових зобов’язань та їх 
види; основні засади регулювання господарських договірних відносин; 
особливості господарсько-правової відповідальності. Вміти визначати: 
умови участі суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах; 
види договорів за законодавством України; можливість фізичних осіб - 
підприємців та юридичних осіб бути учасником договірних відносин; 
визначати умови притягнення суб’єктів господарювання до господарсько-
правової відповідальності; класифікувати за певними ознаками 
господарсько-правові зобов’язання, в тому числі договори; визначати 
істотні, звичайні та випадкові умови господарських договорів різних видів. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Теорія держави та право», «Цивільне право», «Адміністративне 
право і процес».  
5.8.Зміст.  

Предмет, метод та система договірного права. Основні принципи 
договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти договірного 
права. Зобов’язання та договір в господарському договірному праві. 
Видигосподарських договорівза законодавством України. Договори 
направлені на передачу майна у власність, у тимчасове користування 
щодо виконання робіт та надання послуг. 
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5.9.Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред. 
О.В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. 

2. Вінник О.М.Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. – 2-ге вид., змін., доп. – Київ : Правова єдність, 2008. 

3. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Н.С. Куз-
нєцова, О.А. Беляневич, С.М. Бервено та ні. ; за ред. О.В. Дзера. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2008. 

4. Вавженчук С.Я. Договірне право : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. – 
Київ : КНЕУ, 2011. 

5. Цивільне право / за ред. Е.О. Харітонова, О.В. Старцева. – Київ : 
Істина, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-коференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь запла-
нованими помилками), 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / 
моделювання ситуацій/ «Мозкова атака» / метод Кейс-стаді / робота 
в малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування, / 
дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / ситуаційного 
завдання тощо); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва.Адміністративне судочинство. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Шевченко О.В., канд. юрид. наук, доц. 
5.6.Результати навчання.  

Здобуття теоретичних знань з питань адміністративного судо-
чинства та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування 
законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні 
суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетент-
ностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень 
керівника(фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі 
для органів державної влади і місцевого самоврядування. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Теорія держави і права», «Організація судових та правоохоронних 

органів», «Адміністративне право і процес», «Правознавство». 
5.8. Зміст.  

Основні поняття, принципи адміністративного судочинства. 
Джерела адміністративного судочинства. Адміністративна юрисдикція і 
підсудність адміністративних справ. Підстави для відводу (самовідводу), 
порядок вирішення питання про відвід (самовідвід), наслідки відводу. 
Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. 
Поняття доказів, види доказів, експертиза. Судові витрати. Строки в 
адміністративному процесі.  

Провадження в суді першої інстанції. Звернення до адміністра-
тивного суду та відкриття провадження в адміністративній справі. 
Підготовче провадження. Судовий розгляд справи. Залишення позовної 
заяви без розгляду. Зупинення, закриття провадження у справі. Судові 
рішення.  

Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд судових 
рішень Верховним судом України. Провадження за нововиявленими 
обставинами. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 
рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Коломоєць Т.О. Адміністративне судочинство : підручник /  

[Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков, М.Ю. Віхляєв] ; за заг. ред.  
Т.О. Коломоєць ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Вид. 
2, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2011. – 300 с. – Режим доступу : 
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID 
=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT= 
fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03
=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR= 

2. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [О.П. Рябченко та ін.] ; 
за заг. ред. О.П. Рябченко. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 
231 с.  

3. Костін К.М.  Кодекс адміністративного судочинства України в 
схемах і таблицях : посібник / К.М. Костін, В.М. Шевченко ; за заг. 
ред. Н.О. Вороницької-Гайдак. – К. : Паливода А.В. [вид.], 2012. – 
167 с. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ 
nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN
=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S2
1P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR= 

4. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [О.П. Рябченко та ін.] ; 
за заг. ред. О.П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 303с. 
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5. Тарануха В.П. Позовне провадження в адміністративному судочинстві : 
навч. посіб. / В.П. Тарануха ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 
Ч. 1. – Чернівці: Рута, 2014. – 99 с.  

6. Засади правового регулювання правовідносин у сфері адміністратив-
ного судочинства : навч. посіб. / В.О. Заросило [та ін.] ; Міжрегіон. 
акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. князя Володимира Великого. – 
Київ : Леся, 2015. – 119 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:лекція оглядова, лекція-дискусія, 
семінарські / практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне опитування, письмова комп-
лексна робота); 

− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Зовнішня політика України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018-2019 р. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада.  

Латигіна H.A., д-р. політ. наук, проф. 
5.6.Результати навчання.  

Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про 
концептуальні основи зовнішньої політики України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Історія України», «Історія української культури», «Історія 
сучасного світу», «Історія держави і права», «Філософія», «Соціологія», 
«Політологія». 
5.8. Зміст.  

Україна – як суб’єкт міжнародних відносин. Проблеми зовнішньої 
політики України. Взаємодія гілок влади у сфері зовнішньої політики. 
Концептуальний підхід України до проблем зовнішньої політики. 
Проблема забезпечення національної безпеки України. Особливості 
геополітичного положення України в контексті забезпечення національної 
безпеки. Відносини України і НАТО і забезпечення Європейської безпеки. 
Значимість для України співробітництва з державами Центральної та 
Східної Європи. Динаміка, проблеми і перспективи українсько-польського 
співробітництва. Західноєвропейський вектор зовнішньої політики України. 
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Україна та інтеграційні процеси у Західній Європі. Загальноєвропейська 
система безпеки і Україна. Україна і ЄС. Співробітництво України з 
США і Канадою. Відносини України з державами Азії, Африки та 
Латинської Америки. Україна та Організація Об’єднаних Націй. 
Розвиток відносин з українською діаспорою. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби /  
Б.І. Гуменюк. – Київ, 2012. – 232 с. 

2. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична 
ретроспектива та сучасний стан / О. Івченко. – Київ, 2014. – 725 с. 

3. Руденко Г.Д. Україна дипломатична / Г.Д. Руденко. – Київ, 2013. – 
378 с. 

4. Україна та ООН. – Київ, 2014. – 297 с. 
5. Юрківський В.М. Країни світу / В.М. Юрківський. – Київ, 2014. – 692 с. 
6. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і приклад-
ний аспекти / за ред. Ф.М. Рудича. – Київ : МАУП, 2012. – 698 с. 

5.9. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних 

технологій. 
5.10. Методи оцінювання. 
– поточний контроль(комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Міжнародні організації. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Юхименко В.В., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. 

Формування у студентів цілісної уяви про специфіку діяльності 
міжнародних організацій; засвоєння категоріального апарата, що 
обумовлює створення і функціонування міжнародних організацій; 
розуміння цілей, завдань та функцій міжнародних організацій в 
регулюванні світогосподарських зв’язків і міжнародних відносин, їх 
механізму, норм і правил діяльності; набуття практичних навичок 
аналізу діяльності різних міжнародних організацій, їх впливу на розвиток 
певних галузей міжнародних відносин, політику окремих держав; 
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уміння шляхом аналізу визначити вигоди й можливі втрати від участі 
країни в тих або інших міжнародних організаціях; формування 
комплексного підходу до розуміння механізмів включення України в 
міжнародні організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка», «Світовий ринок товарів та послуг», 
«Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини». 
5.8. Зміст. 

Міжнародні організації, їх роль та функції в регулюванні 
світогосподарських зв’язків. Механізм функціонування міжнародних 
організацій. Міжнародні організації системи Організації Об’єднаних 
Націй (ООН). Система міжнародних валютно-фінансових організацій. 
Міжнародні регіональні валютно-фінансові організації. Міждержавні 
організації загальної компетенції та багатосторонні міждержавні 
організації з регулювання світових товарних ринків та ринків послуг. 
Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. Міжнародні 
організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції. Міжнародні 
неурядові організації. Регіональні інтеграційні угруповання. Діяльність 
України в міжнародних організаціях. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Міжнародна економіка : підручник / за наук. ред. А.А. Мазаракі. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – у 2-х ч. – Ч. 1. – 633 с. 

2. Міжнародна економіка : підручник / за наук. ред. А.А. Мазаракі. – у 
2-х ч. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 384 с. 

3. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. /  
Ю.Г. Козак. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 400 с. 

4. Міжнародні організації. Кредитно-модудьний курс : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / авт. В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, 
С.Н. Лебедєва [та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, 
Н.С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр 
навч. літ., 2011. – 342 с. 

5. Мокій А.І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А.І. Мокій,  
Т.П. Яхно, І.Г. Бабець. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 280 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття з використанням презентацій, дискусії, 

роботи в малих групах, захисту індивідуальних і групових проектів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка презентацій, 
доповідей, індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва.Державне регулювання економіки. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Волошенюк В.В., канд. екон. наук, доц.; Головко Л.С., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Розуміння цілей, форм, методів та інструментів впливу держави 
на діяльність суб’єктів економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економічної теорії», «Історія економіки та економічної 
думки». 
5.8. Зміст.  

Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет і 
завдання дисципліни. Основи методології державного регулювання 
економіки. Макроекономічне прогнозування і планування економіки. 
Фінансово-кредитне регулювання економіки. Особливості національних 
систем управління економікою. Державне регулювання підприємництва. 
Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та 
інвестиційної діяльності. Державне регулювання та стимулювання 
науково-технічного прогресу й інноваційних процесів. Державне 
регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності. Державне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання 
соціальних процесів. Державне регулювання розвитку регіонів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Головко Л.С. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / 
Л.С. Головко, Л.І. Дідківська. – Київ : Знання, 2007. – 213 с.  

2. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки : підручник / 
І.Р. Михасюк, Л.А. Швайка. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 220 с.  

3. Лисак В.Ю. Державнерегулюванняекономіки : навч.-метод. посіб. / 
В. Ю. Лисак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2015. – 132 с. 

4. Шебанін В.С. Державнерегулюванняекономіки : навч. посіб. для студ. 
ВНЗ освіти III–IV рівня акредитації / В.С. Шебанін, О.І. Котикова. – 
Миколаїв : Вид-во МНАУ, 2013. – 253 с. 

5. Сенишин О.С. Державнерегулюванняекономіки : підруч. для студ. 
ВНЗ / О.С. Сенишин, М.О. Горинь, О.О. Кундицький ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 334 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські з використанням інформаційних технологій. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування);  
– підсумковий контроль (курсова робота та письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва.Публічне адміністрування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018-2019 р. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Штундер І.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Набуття навичок розробки та впровадження заходів забезпечення 
результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Державне управління та місцеве самоврядування», «Менедж-
мент», «Макроекономіка». 
5.8. Зміст. 

Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. 
Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування. Органи 
виконавчої влади в системі публічного адміністрування. Місцеве 
самоврядування як елемент публічного адміністрування. Публічне 
адміністрування як процес формування, прийняття та виконання 
управлінських рішень. Механізми та стиль публічного адміністрування. 
Публічне адміністрування та економіка. Процес планування місцевого 
економічного розвитку. Публічне адміністрування в економічній сфері. 
Результативність та ефективність в публічному адмініструванні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1.  Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / В.Б. Дзюндзюк, 
Н.М. Мельтюхова та ін. ; [за заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтю-
хової. − Харків : Магістр, 2011. – 306с. 

2. Алексєєв В. М. Публічна адміністрація в Україні: становлення та 
розвиток : монографія / В.М. Алексєєв та ін. ; за заг. ред. А.В. Тол-
стоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук ; Серкретаріат Каб. Міністрів 
України. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с. 

3. Базарна О.В. Поняття, суть, природа публічного управління та 
державного управління / О.В. Базарна // Вісник Східноукраїнського 
національного університетуімені Володимира Даля : зб. наук. пр. – 
Луганськ : 2012. – № 1, ч. 2. – С. 59–64.  

4. Демократичне урядування та публічне адміністрування: проблеми 
вимірювання та аудиту : наук.-метод. посіб. / авт. кол. А.Ф. Колодій, 
М.З. Буник, П.М. Петровський та ін. – Київ : НАДУ, 2011. – 56 с. 

5. Енциклопедія державного управління. у 8 т. – Т. 1. Теорія державного 
управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; 
наук.-редкол. Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2011. – 
747 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні) з використанням мультимедійних 
засобів;  

– практичні заняття (традиційні, тренінгові завдання, виступи студентів з 
презентаціями, тестування); 

– застосування елементів дистанційного навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Задніпровський О.Г., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Теоретична та практична підготовка фахівців-правознавців з 
метою забезпечення легітимізації діяльності підприємства; засвоєння 
теоретичних засад організації та методики обліку для розв’язання 
конкретних завдань, зокрема: оволодіння методикою відображення в 
бухгалтерському обліку основних господарських операцій діяльності 
підприємств; ознайомлення з методикою узагальнення даних поточного 
обліку та формуванням фінансової звітності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Політична економія», «Статистика», «Інформаційні системи і 
комп’ютерні технології», «Основи менеджменту».  
5.8. Зміст.  

Сутність бухгалтерського обліку. Місце бухгалтерського обліку 
в управлінні підприємствами. Мета та завдання бухгалтерського 
обліку. Види обліку на підприємстві. Користувачі облікової інформації. 
Функцій обліку. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. 
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Облік основних 
господарських процесів діяльності підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 
звітність / Н.М. Ткаченко. – Київ : Алерта, 2011. – 976 с. 
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2. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : 
навч. посіб. / за заг. ред. Л.В. Нападовської. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 395 с. 

3. Зянько В.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В.В. Зянько,  
С.В. Крива. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 174 с. 

4. Кулинич М.Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / М.Б. Кулинич. – 
Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 561 с. 

5. Фартушняк О.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / О.В. Фартушняк. – 
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 408 с. 

6. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : підручник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – 
Львів : АТБ, 2013. – 419 c 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції(тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 

(LitePro); 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Бюджетна система України. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018-2019 р. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Єрмошенко Л.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6.Результати навчання.  

Формування спеціальних знань з функціонування бюджетної 
системи України, бюджетних відносин, характеру їх впливу на 
суспільство. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінанси», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Гроші та 
кредит». 
5.8. Зміст.  

Бюджетна система та її принципи. Сутність та значення державного 
бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. Бюджетний 
процес та його учасники. Система доходів державного бюджету. 
Формування та використання місцевих бюджетів. Міжбюджетні 
відносини. Видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. 
Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону 
та управління. Виконання Державного бюджету України. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Бюджетний кодекс України. – Київ : Алтера ; Центр навч. літ.,  

2011. – 118 с. 
2. Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – 
Київ : Центр еавч. літ. ; Екон. думка, 2012. – 871 с.  

3. Фещенко Л.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Л.В. Фещенко, 
П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Криворучко М.Ю., канд. техн. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формуваннявмінь створення безпечних умов праці для збереження 
здоров’я та матеріальних цінностей. Організація практичної роботи 
на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання 
законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку 
технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну 
профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи екології», «Безпека життєдіяльності». 
5.8. Зміст.  

Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. Державний 
нагляд і громадський контроль за охороною праці. Основи фізіології, 
гігієни праці, та виробничої санітарії. Електробезпека. Пожежна безпека. 
Оцінка об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концептуальні засади забезпе-
чення пожежної безпеки об’єкта. Засоби гасіння та виявлення пожеж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Ткачук А.І. Основи охорони праці. Курс лекцій : навч. посіб. /  
А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова. – Кіровоград, 
2013. – 163 c. 

2. Голінько В.І. Основи охорони праці : підруч. для студ. ВНЗ /  
В.І. Голінько. – Вид. 2-ге. – Дніпропетровськ, 2014. – 271 c. 
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3. Турис Е.В. Основи охорони праці : для студенів ВНЗ III–IV рівнів 
акредитації / Е.В. Турис, Л.А. Потіш. – Ужгород : Говерла, 2015. – 127 c. 

4. Зборовська О.М. Охорона праці (за видами економічної діяльності) : 
навч. посіб. / О.М. Зборовська, Н.О. Волошко, Н.І. Климович. – Д., 
2013. – 194 c. 

5. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навч. посіб. /  
С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. – 2-ге вид., 
стер. – Київ : Знання, 2007. – 215 c. 

6. Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білін-
ський, М.М. Козяр ; за ред. Р.М. Івах. – 4-те вид., переробл. і доповн. – 
Київ : Кондор, 2012. – 462 c. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. Практичні заняття. 

Імітаційні неігрові: розв’язання ситуаційних завдань, рішення задач. 
Репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних 
завдань, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Державний протокол. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Волошенюк В.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання:  

формування культури державної протокольної практики; пізнання 
основних положень, традицій і сучасних тенденцій організації державної 
офіційної комунікації в Україні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Державне управління». 
5.8. Зміст. 

Предмет, складові, значення протоколу, церемоніалу і етикету. 
Державний протокол і церемоніал як інструменти ефективного 
внутрішньодержавного управління. Історія державного протоколу в 
Україні. Правова база державного протоколу. Етикет службових 
відносин. Етикет державної символіки. Протокольно-церемоніальні 
особливості проведення візитів на високому рівні. Міжнародний 
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досвід організації державних протокольних служб. Головний 
департамент Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації 
Президента України і його місце в системі протокольної служби 
України. Етнокультурні особливості ділового етикету.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Афанасьєв І.А. Діловий етикет / І.А. Афанасьєв. – Київ : 
Альтерпрес, 2003. – 368 с. 

2. Гуменюк Б. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посіб. 
для студ. вищих навч. закл. / Б. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2007. – 224 с. 

3. Палех Ю.В. Управлінське документування : навч. посіб. у 2-х ч. / 
Ю.В. Палех. – Київ : ВКУ, 2001. 

4. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу 
та етикету / В.І. Резніченко та ін. – Київ, 2003. 

5. Указ Президента України Про Державний Протокол та Церемоніал 
України 746/2002, редакція від 15.02.2010 на підставі 98/2010. 

6. Шинкаренко Т.І. Особливості формування державного протоколу 
України. – Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. пр. – 
Вип. 74 (Частина І). – Київ : ІМВ, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні) з використанням мультимедійних засобів;  
– практичні заняття (традиційні, тренінгові завдання, виступи студентів з 
презентаціями, тестування); 

– застосування елементів дистанційного навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Державна служба. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Волошенюк В.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування компетентностей у сфері державної служби, 
практичних навичок і вмінь розв’язання завдань державної служби. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Теорія держави і права»та»Конституційне право». 
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5.8. Зміст.  
Поняття та сутність державної служби. Теорії державної служби. 

Основні характеристики бюрократії. Державна служба як соціальний, 
публічний та організаційний інститут. Поняття, принципи та правові 
джерела державної служби. Система і види принципів державної 
служби. Держава як суб’єкт державної кадрової політики. Розробка і 
реалізація єдиної державної кадрової політики. Правовий статус 
державного службовця. Поняття правового статусу державного 
службовця і його законодавче закріплення. Поняття і сутність прохо-
дження державної служби. Вступ на державну службу. Способи 
заміщення посад державними службовцями. Ротація кадрів державної 
служби, її види та інші зміни державно-службових відносин. Форми 
роботи з кадрами державної служби. Етика державних службовців та 
протидія корупції на державній службі. Основні етичні принципи 
державної служби.Моделі державної служби: відкрита американська 
та закрита європейська, їх характеристика. Ефективність державної 
служби. Державна служба в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України; редкол. Ю. В. Ковбасюк (голова), О.Ю. Обо-
ленський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – Київ ; 
Одеса : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 372 с. 

2. Чорноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика : навч. 
посіб. / Є.С. Чорноног. – Київ : Знання, 2008. – 458 с. 

3. Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. з грифом МОН 
України / М.П. Бутко, І.М. Бутко, І.М. Бушай [та ін.] ; за заг. ред. 
М.П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 360 с. 

4. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України ; ред. кол. Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко 
(заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – Київ : НАДУ, 
2014. – 448 с. 

5. Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України ; ред. кол. Ю.В. Ковбасюк (голова), 
К.О. Ващенко (заст.голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. 
Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.  

6. Закон України «Про державну службу». 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні) з використанням мультимедійних засобів;  
– практичні заняття (традиційні, тренінгові завдання, аналітичні доповіді, 
презентація проектів управлінських рішень, тестування). 
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5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Публічне управління. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ–VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Бойко А.В.,д-р екон. наук., проф. 
5.6. Результати навчання.  

Навички та уміння прийняття управлінських рішень суб’єктами 
публічного управління та аналізу сучасних технологій публічного 
управління. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Теорія держави та права», «Державне управління та місцеве 
самоврядування», «Державне регулювання економіки», «Політологія», 
«Філософія», «Соціологія», «Національні інтереси в світовій геополітиці 
та геоекономіці». 
5.8. Зміст. 

Теоретичні засади публічного управління (сутність, суб’єкти, 
об’єкти, принципи, види, цілі та інструменти, форми та методи). Сучасна 
(традиційна) модель публічного управління. Організаційна структура 
публічного управління в Україні. Публічно-управлінські рішення: 
розробка, прийняття, реалізація, оцінювання ефективності та результатив-
ності. Публічне управління у сфері промисловості та розвитку підприєм-
ництва. Механізм публічного управління у сфері фінансів. Публічне 
управління у сфері аграрного розвитку та земельних відносин. Публічне 
управління у сфері енергетики. Публічне управління у сферах наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності. Публічне управління у сфері 
освіти та культури. Публічне управління соціальними процесами 
суспільства та етнонаціональним розвитком суспільства. Публічне управ-
ління у сфері охорони здоров’я. Публічне управління у сфері екології та 
природокористування. Публічне управління житлово-комунальною 
інфраструктурою та у сфері транспорту. Антикорупційна діяльність у 
сфері публічного управління. Публічно-приватне партнерство (ППП). 
Зарубіжний досвід реалізації інфраструктурних проектів у формі ППП.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Міненко М.А. Публічне управління: теорія та методологія : монографія / 
М.А. Міненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 404 с. 
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2. Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. /  
В.Д. Бакуменко. – Київ : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с. 

3. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, 
О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна. – Київ : Знання, 2009. – 582 с.  

4. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій : 
монографія / В.Б. Дзюндзюк. – Харків : Магістр, 2003. – 236 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (курсова робота та письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Адміністративний менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Науменко Р.А., д-р наук держ. упр., проф. 
5.6. Результати навчання.  

Опанування практичними навичками прийняття управлінських 
рішень у системі влади та органів державного управління. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Менеджмент». 
5.8. Зміст.  

Феномен управління: природа та сутність. Управління як соціальне 
явище. Теорії управління. Властивості державного управління. Влада 
і управління. Багатогранність державного управління та різні концепції 
його трактування. Державне управління та виконавча влада: їх 
співвідношення в умовах розподілу влади. Місце і роль державного 
апарату в Україні. Конституційне регулювання державного управління. 
Правове регулювання державного управління. Законність у державному 
управлінні. Громадянин у державному управлінні. Свобода і відпові-
дальність у державному управлінні. Бюрократія і бюрократизм у 
державному управлінні. Інститут Президента України та державне 
управління. Кабінет Міністрів (Уряд). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Бакуменко В.Д. Адміністративний менеджмен : навч. посіб. /  
В.Д. Бакуменко, В.І. Тимцуник, Л.М. Усаченко. – Херсон : Грінь Д.С., 
2014. – 348 c. 
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2. Вдовенко Ю.С. Адміністративний менеджмент (теоретичні положення; 
пріоритети у виробничій сфері, державних органах, громадських 
організаціях) : навч. посіб. / Ю.С. Вдовенко, С.М. Вдовенко, О.В. Рогова. – 
Чернігів : Лук’яненко В.В. : Орхідея, 2015. – 264 c.  

3. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управ-
ління / В.Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2005. – 240 с. 

4. Енциклопедія державного управління. У 8 т. – Т. 8: Публічне 
врядування / наук.-ред. кол. В.С.Загорський та ін. – Львів : ЛРІДУ, 
НАДУ, 2011. – 712 с. 

5. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Баку-
менко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; за заг. ред. Л.М.Усаченко. – 
Київ : Нововведення, 2013. – 174 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Проблемні лекції, практичні заняття, які передбачають розв’язання 

ситуаційних завдань, аналіз конкретних ситуацій, вирішення реальних 
управлінських практичних завдань. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, захист 
творчих робіт); 

–підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1.Назва. Економіка державного сектору. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Хрустальова В.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань про функціонування державного сектору та 
державного підприємництва. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Державне регулювання 
економіки», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст.  

Теоретико-методологічні основи економіки державного сектору 
умовах ринкового господарства: об’єктивна необхідність функціону-
вання державного сектору в умовах ринкового господарювання; структура 
державного сектора та особливості державного підприємництва; сутність, 
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виробництво і розподіл суспільних благ; суспільний розподіл, ефектив-
ність і добробут; суспільний вибір. Державні фінанси як матеріальний 
базис функціонування державного сектору: доходи державного сектора; 
оптимальне оподаткування; видатки державного сектора; оцінка 
ефективності державного сектора. Моделі суспільного вибору та їх 
вплив на економіку державного сектору: фіскальний федералізм та 
міжбюджетні трансферти; суспільний вибір в умовах прямої демократії; 
суспільний вибір в умовах представницької демократії; економіка 
бюрократичних структур. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Длугопольський О.В. Теорія державного сектора : навч. посіб. / 
О.В. Длугопольський. – Київ : Професіонал, 2007. –592 с. 

2. Малий І.Й. Економіка державного сектора : навч. посіб. / І.Й. Малий, 
М.К. Галабуда. – Київ : Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2007. – 
280 c. 

3. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора : навч. 
посіб. / О.В. Длугопольський ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : 
Наук. думка, 2007. – 490 c. 

4. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж.Е. Стігліц ; пер.  
з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – Київ : Основи, 2004.–854 с. 

5. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая 
теория и политика / Л.И. Якобсон. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 289 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль(письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Електронний документообіг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Рассамакін В. Я., канд. техн. наук, доц.; Рзаєва С.Л., канд. техн. 
наук, доц. 



 99

5.6. Результати навчання.  
У процесі вивчення дисципліни студент повинен вміти: формулю-

вати вимоги до систем електронного документообігу, що розробляється; 
працювати в середовищі готових програмних продуктів, які реалізують 
функціональність електронного документообігу; аналізувати та 
оцінювати системи електронного документообігу різних виробників 
за визначеними критеріями. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни:  

«Економічна інформатика». 
5.8. Зміст.  

Предметна область систем електронного документообігу. 
Діловодство. Документування, документообіг. Електронний документ, 
електронний документообіг. Головні завдання систем електронного 
документообігу. Загальна класифікація систем електронного доку-
ментообігу за різними принципами. Організація електронного офісу в 
системі електронного документообігу. Визначення та загальні поняття 
машинного інформаційного забезпечення. Організації банку даних 
систем електронного документообігу. Концепції та принципи побудови 
систем електронного документообігу. Технологій, що використовуються 
при розробці систем електронного документообігу. Системи управління 
корпоративними знаннями. Технологія створення порталу знань. 
Аналіз існуючих систем електронного документообігу. Платформа 
системи електронного документообігу M.E.Doc. Технологія робота з 
електронними документами в системі M.E.Doc. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Золотарьова І.О. Автоматизація документообігу : навч. посіб. /  
І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 154 с. 

2. Матвієнко О.А. Основи організації електронного документообігу : 
навч. посіб. / О.А. Матвієнко, М.В. Цивін. – Київ : Центр навч. літ., 
2008. – 112 с.  

3. Тарнавський Ю.А. Системи електронного документообігу : опор. 
конспект лекцій / Ю.А. Тарнавський – Київ : Іпк Дсзу, 2007. – 37 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Вивчення дисципліни проводитися шляхом лекційних (аудиторних) 

та практичних занять (в комп’ютерному класі на ПК), що забезпечують 
закріплення теоретичних знань, сприяють засвоєнню практичних 
навичок роботи в системі електронного документообігу M.E.Doc.  
5.11. Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 

5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Канєва Т.В., канд. екон. наук, доц.; Шевченко С.О. канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Набуття необхідних теоретичних і практичних навичок з 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах для виконання 
професійних обов’язків згідно з кваліфікаційними характеристиками 
спеціальностей.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Бухгалтерський облік», «Державний фінансовий контроль». 
5.8. Зміст.  

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 
Баланс та план рахунків бюджетної установи. Облік асигнувань 
бюджетних установ. Облік видатків. Облік грошових коштів. Облік 
розрахунків з персоналом бюджетних установ. Облік розрахунків  
з органами соціального страхування. Облік зобов’язань. Облік 
необоротних активів бюджетних установ. Облік запасів бюджетних 
установ. Облік власних надходжень бюджетних установ. Звітність 
бюджетних установ. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби: 
1. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / 
Т.В. Канєва. – Київ : Книга, 2004. 

2. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах /  
Т.В. Канєва, С.О. Булгакова, Н.І. Сушко ; за ред. А.А. Мазаракі. – 
2006. – Т. 4. 

3. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах / Р.Т. Джога. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, комп’ютерне тестування); 
– підсумковий контроль(письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва.Друга іноземна мова (німецька). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ–VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Коваленко Л.В., ст. викл.; Мойсієнко О.Б., викл.; Фінік Є.О., 
викл.  
5.6.Результати навчання.  

Навчити студентів іншомовному між культурному спілкуванню 
в типових комунікативних сферах та ситуаціях, релевантних для 
студентського контингенту, і в межах передбаченої програмою тематики. 
Досягнення цієї мети забезпечується формуванням і розвитком у 
студентів міжкультурної комунікативної компетенції. 
5.7. Необхідні обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Нульовий рівень підготовки. 
5.8. Зміст.  

Теми загального характеру об’єднані у змістовні модулі. Знайомство. 
Урок німецької мови. Сім’я. В гостях. Продукти харчування. Хобі. 
Самопрезентація. Професія. Адреса. 

Теми з основного курсу німецької мови як другої іноземної 
об’єднані у змістовні модулі. Сім’я. Родинні стосунки. Вік. Сім’я і 
подружжя в Німеччині. Значення іноземних мов. Система освіти в 
Німеччині. Робочий день. В вихідні дні. Хобі. Квартира, дім, житло, 
інтер’єри, новосілля, знімання квартири. Одяг і його роль в житті 
людини, обговорення моди та смаків. Свята, запрошення в гості.  
В гостях. Здоров’я,хвороби і їх симптоми. У лікаря. Здоровий спосіб 
життя. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка / Н.Ф. Бориско. – 
В 2 т. – Киев : Логос ; М. : Рольф, 2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 

комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль(опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль(залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Німецька. 
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5.1. Назва. Друга іноземна мова (французька). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ–VІІІ. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада.  

Образ О.Г., канд. філол. наук, доц. 
5.6.Результати навчання.  

Мета курсу «Друга іноземна мова» (французька мова) – навчити 
студентів іншомовному міжкультурному спілкуванню в типових 
комунікативних сферах та ситуаціях, релевантних для студентського 
контингенту, і в межах передбаченої програмою тематики. Досягнення 
цієї мети забезпечується формуванням і розвитком у студентів 
міжкультурної комунікативної компетенції. 
5.7. Необхідні обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Нульовий рівень підготовки. 
5.8. Зміст.  

Курс іноземної мови професійного спрямування поділяється на 
два модулі. Теми загального характеру об’єднані у змістовні модулі. 

Презентація особи. Професії. Зовнішність та характер людини. 
Орієнтування в місті. Робочий день. Навчання. Університет. Сту-
дентське життя. Житло. 

Теми за фахом об’єднані в у змістовні модулі. Підприємство. 
Гроші. Магазини і покупки. Подорожі. На митниці. Київ. Париж. 
Україна. Франція. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Буцикіна Н.Є. Французька мова к друга іноземна : навч. посіб. / 
Н.Є. Буцикіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 204 с. 

2. Матвишин В.Г. Бізнес-курс французского языка / В.Г. Матвишин, 
В.П. Ховхун. – Київ : Логос, 1999. 

3. Буцикіна Н.Є. Методичні рекомендації з розвитку усного мовлення 
та читання для студентів, що вивчають французьку мову як другу 
іноземну / Н.Є. Буцикіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 

комп’ютерне тестування.  
5.11 Методи оцінювання: 
– поточний контроль(опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль(залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Французька. 
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5.1. Назва. Програмування та прогнозування економіки 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада. 

Бойко А.В., д-р. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Знання теоріїмакроекономічного прогнозування та принципів 
розробки програм соціально-економічного розвитку. Формування 
навичок прогнозування та програмування національної економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

 «Основи економічної теорії»,»Макроекономіка», «Державне 
управління та місцеве самоврядування», «Державне регулювання 
економіки», «Статистика», «Економіко-матиматичне моделювання». 
5.8. Зміст. 

Теоретичні засади програмування та прогнозування економіки. 
Нормативно-правове забезпечення програмування та прогнозування 
економіки. Макроекономічне програмування: функції, принципи, 
методи. Механізм розроблення та реалізації державних програм 
соціально-економічного розвитку. Механізм розроблення та реалізації 
цільових комплексних програм. Макроекономічне прогнозування та 
його принцип. Методи прогнозування економіки. Методи оцінки 
результатів прогнозування економіки. Організація державного 
програмування та прогнозування економіки в Україні. Світовий 
досвід державного програмування та прогнозування економіки. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Мельникова В.І. Національна економіка : навч. посіб. / В.І. Мельни-
кова. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 248 с. 

2. Старостенко Г.Г. Національна економіка : навч. посіб. / Г.Г. Старос-
тенко, С.В. Онишко, Т.В. Поснова. – Київ : Кондор, 2011. – 429 с.  

3. Національна економіка : навч. посіб. / В.В. Білоцерковець, О.О. Завго-
родня, В.К. Лебедєва та ін. ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Центр 
навч. літ., 2009. – 290 с. 

4. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 № 1602-III. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Макроекономічний аналіз. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада.  

Уманців Ю.М., д-р. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок макроеконо-
мічного аналізу процесів і явищ у національній економіці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка», «Мікроекономіка». 
5.8. Зміст.  

Предмет та методологія макроекономічного аналізу. Система 
національних рахунків як статистична база макроекономічного аналізу. 
Макроекономічний аналіз споживання, заощаджень та інвестицій. 
Макроекономічний аналіз фіскальної політики та державних фінансів. 
Макроекономічний аналіз монетарної та валютно-курсової політики. 
Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної політики й платіжного 
балансу. Макроекономічний аналіз економічної динаміки.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Державне фінансове регулювання економічних перетворень /  
І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін. ; за заг. ред.  
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с. 

2. Внутрішнійринок і торгівля України: структурно-інституціональна 
трансформація / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, А.Г. Герасименко та ін. ; 
за ред. В.Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 432 с. 

3. Гальчинський А. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми 
економічних знань / А. Гальчинський. – Київ : Либідь, 2013. – 472 с. 

4. Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки : 
навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. – Київ : Аксіома, 2015. – 272 с. 

5. Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектора 
України / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко та ін. ; за заг. 
ред. А.А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 660 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування);  
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Податкова система. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада.  

Кукурудз О.М. канд. екон. наук, доц.; Пелешко Н.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань щодо справляння податків, зборів та обов’язкових 
платежів, і заповнення податкової звітності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Фінанси», «Бюджетна система України», «Бухгалтерський облік». 
5.8. Зміст.  

Сутність та види податків. Функції податків. Елементи податків. 
Класифікація податків. Податок на доходи фізичних осіб. Податок на 
прибуток підприємств. Майнове оподаткування. Податок на додану 
вартість. Акцизний податок. Місцеві податки і збори. Ресурсні 
платежі. Особливі режими оподаткування. Єдиний податок. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. № 2755-VI. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

2. Крисований А.І. Новітня парадигма преференційного оподатку-
вання : монографія / А.І Крисований, Т.В. Василевська. – Київ : 
Центр навч. літ., 2013. – 260 с. 

3. Сідельнікова Л.П., Косміна Н.М. Податкова система. Підручник. – 
Київ : В-во Ліра-к,2013. – 604 с. 

4. Калінеску Т.В. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович – Київ : Центр 
навч. літ., 2013. – 290 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, розв’язання ситуаційних задач); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Казначейська система обслуговування бюджетів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада.  

І.С., канд. екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання.  
Формування знань у сфері функціонування Державної казначейської 

служби України, основних казначейських операцій з касового виконання 
Державного та місцевих бюджетів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінанси», «Бюджетна система України», « Податкова система 
України». 
5.8. Зміст.  

Становлення та розвиток Державної казначейської служби України. 
Казначейство України – учасник бюджетного процесу. Бюджетна 
класифікація. Платіжна система виконання бюджету. Казначейське 
обслуговування бюджету за видатками та доходами. Казначейське 
обслуговування місцевих бюджетів. Бухгалтерське виконання 
бюджетів. Звітність про виконання бюджетів. Контроль у системі 
казначейства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби: 
1. Стоян В.І. Казначейська система : підручник / В.І. Стоян, М.О. Даневич, 
М.Й. Мац. – Київ : Центр навч. літ., 2014. – 868 с. 

2. Чугунов І.Я. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних 
перетворень / І.Я. Чугунов, В.Д. Макогон // Вісн. КНТЕУ. – 2014. – 
№4. – С. 87–88. 

3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : 
монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2015. – 376 с. 

4. Бюджетна система України та Євросоюзу : [монографія] / [С.О. Бул-
гакова, О.І. Барановський та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 396 с. 

5. Державні фінанси. Історія казначейства. Казначейство зарубіжних 
країн. Казначейська система виконання бюджету : підручник / за 
ред. С.О. Булгакової: у 5 т. – Т. 3. – Київ : АВТ, 2005. – 560 с. 

6. Опалко К.С. Казначейська справа : навч. посіб. /К.С. Опалко. – Київ : 
Аграрна освіта. – 2014. – 296 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва.Стратегічне управління. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

П’ятницька Г.Т., д-р екон. наук, проф.; Дєєва Н.Е., д-р екон. 
наук, доц.; Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц.; Безус А.М., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у майбутніх фахівців системи знань та вмінь щодо 
прийняття стратегічних рішень у процесі управління підприємством; 
оволодіння навичками реалізації стратегічного процесу, організування 
системи стратегічного управління підприємством з урахуванням впливу 
факторів змінного зовнішнього середовища.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Маркетинг»,»Економіка і фінанси підприємства», «Менеджмент», 
«Управління персоналом». 
5.8. Зміст.  

Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні 
стратегічних рішень та типологія стратегій організації. Етапи стра-
тегічного управління та особливості формування стратегії організації. 
Стратегічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 
організації. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 
конкурентних переваг. Портфельні стратегії та управління стратегічною 
позицією організації. Генерування стратегій й умови їх реалізації. 
Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень в організації. 
Види стратегічного управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Стратегічне управління : навч. посіб. / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, 
О.В. Маковоз та ін. – Київ : Центр навач. літ., 2013. – 272 с. 

2. Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л.Є. Довгань, 
Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – 2-ге вид. – Київ : Центр навч. літ., 
2011. – 440 с. 

3. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник / І.А. Ігнатьєва. – 
Київ : Каравела, 2010. – 480 с. 

4. Ковальов Є.В. Стратегічне управління : навч. посіб. / Є.В. Ковальов, 
О.О. Леонова. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2014. – 82 с.  

5. П’ятницька Г.Т. Стратегічне управління : навч. посіб. / Г.Т. П’ятницька, 
Л.В. Лукашова, Н.В. Ракша ; за ред. Г.Т. П’ятницької. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с.  
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: проблемні лекції, метод 
кейс-стаді, практичні завдання з використанням інформаційних технологій, 
презентацій, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, самостійна 
робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів, підсумкова модульна 
контрольна робота);  

– підсумковий контроль (письменний екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Публічні фінанси. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Белінська Г.В., канд. екон. наук, ст. наук. співроб., доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування та удосконалення наявної системи знань щодо ство-
рення та функціонування системи публічних фінансів, а також принципів, 
методів та засобів державного управління фінансовими ресурсами в Україні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система України», 
«Податкова система України», «Казначейська система обслуговування 
бюджету», «Місцеві фінанси». 
5.8. Зміст.  

Теоретичні засади функціонування системи публічних фінансів. 
Інституційні аспекти застосування категорії «публічні фінанси» у 
фінансовому праві. Державні доходи та видатки, їх значення для 
суспільного та економічного розвитку. Суспільні товари, публічні 
ефекти та державна політика Державний бюджет як інструмент 
економічного регулювання.Державна політика і державні видатки. 
Структура та складові публічних фінансів.Державний фінансовий 
контроль в Україні. Державні фінансові інститути. Державне планування 
та прогнозування соціально-економічного розвитку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : 
монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва ; за заг. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с. 
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2. Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України / за ред. 
І.Я. Чугунова. – Київ : Акад.фін.упр., 2009. – 471 с. 

3. Луніна І.О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх 
мінімізації / І.О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. С. 4–15. 

4. Мярковський А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управління 
державними фінансами / А.І. Мярковський // Фінанси України. – 
2013. – № 8. – С. 7–18. 

5. Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / В.В. Небрат ; 
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – Київ, 2013. – 584 с.  

6. Чугунов І.Я. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної 
циклічності / І.Я. Чугунов // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 5. – С. 64–77. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції та семінарські заняття з використанням широкого кола 

інформаційних технологій та сучасних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, доповіді, реферативні повідомлення, 
тестування); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Державне регулювання фінансового ринку. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Уманців І.О., д-р. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Формування вмінь і навичок аналізу інструментарію державного 
регулювання фінансового ринку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Фінанси, гроші 
та кредит», «Державне регулювання економіки». 
5.8. Зміст.  

Фінансовий ринок як складова національної економіки. Суб’єкти 
фінансового ринку в системі національного рахівництва. Теоретичні 
засади державного регулювання фінансового ринку. Еволюція моделей 
регулювання фінансового ринку. Інституціоналізація системи 
державного регулювання фінансового ринку. Функції, принципи та 
методи державного регулювання фінансового ринку. Макроекономічний 
вимір функціонування фінансового ринку. Мікроекономічний вимір 
функціонування фінансового ринку. Ринок банківських послуг та його 
державне регулювання. Державне регулювання ринку страхових послуг. 



 110

Інститути спільного інвестування та державне регулювання їхньої 
діяльності. Державне регулювання ринку цінних паперів. Світовий 
досвід державного регулювання фінансового ринку. Фінансизація 
економіки та формування нових підходів до регулювання фінансового 
ринку. Вдосконалення державного регулювання фінансового ринку 
в умовах євроінтеграції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Гарбар Ж.В. Фінансовий ринок / Ж.В. Гарбар. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2015. – 455 с.  

2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень /  
І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін. ; за заг. ред.  
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с. 

3. Малий І.Й. Макрорегулювання фінансового сектору / І.Й. Малий, 
Т.О. Королюк. – Київ : КНЕУ, 2015. – 304 с. 

4. Фінансова політика / Ж.В. Гарбар [та ін. ; за заг. ред. Ж.В. Гарбар]. – 
Вінниця : Едельвейс і К°, 2014. – 380 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні) з використанням мультимедійних засобів;  
– практичні заняття (традиційні, тренінгові завдання, виступи 
студентів з презентаціями, тестування); 

– застосування елементів дистанційного навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансовий ринок. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Жураховська Л.В., канд. екон. наук, МВА, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань з питань функціонування фінансового ринку, 
вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних 
відносин; взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів 
та їх використанням; функціонування фінансових інструментів, суті 
фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових 
інструментів; видів, форм і методів регулювання фінансового ринку. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 

«Фінанси», «Фінанси підприємства». 
5.8. Зміст.  

Загальна характеристика фінансового ринку, фінансових активів 
та фінансових інструментів. Пайові фінансові інструменти. Акціонерні 
товариства як емітенти акцій. Основи фундаментального аналізу 
акцій. Боргові фінансові інструменти: облігації. Похідні фінансові 
інструменти. Ризик, дохід та інфляція. Фондовий ринок. Грошово-
кредитний ринок. Валютний ринок. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Біржовий фондовий ринок в Україні : навч. посіб. для фахівців 
фонд. ринку / М.О. Бурмака [та ін.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 
2014. – 409 с. 

2. Боди З. Инвестиции / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус ; пер. с англ. –  
1-е изд. – М. : Олимп-Бизнес, 2013. – 1024 с. 

3. Маслова С.О. Фінансовий ринок : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – 3-тє вид. – Київ: Каравела, 
2011. – 287 с. 

4. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними 
паперами : навч.-метод. посіб. / упоряд. К.К. Бовкун, Н.В. Дегтярьова, 
Л.Б. Долінський [та ін.]. –5-те вид., переробл. та доповн. – Київ : 
АДС УМКЦентр, 2011. – 268 с. 

5. Чаюн І.О. Фінансовий ринок: опор. конспект лекцій / І.О. Чаюн, 
В.В. Адаменко. – Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 110 с. 

6. Словник фахівця фондового ринку : навч. посіб. / Є. Чернявська,  
О. Яриш, І. Сененко, О. Валенко. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 
76 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з 
реальної практики торговців ЦП, ІСІ та НПФ, інвестиційних 
департаментах банків, КУА; командні завдання (тім-білдинг); 
інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіоналів; виїзні 
семінари в компаніях; бізнес-тренінги). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування, командні та індивідуальні 
презентації студентів); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва.Контроль в системі казначейства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Микитюк І.С., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань у сфері контрольних повноважень органів 
Державної казначейської служби України, внутрішнього аудиту і 
контролю у системі казначейства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінанси», «Казначейська система обслуговування бюджету», 
«Державний фінансовий контроль». 
5.8. Зміст.  

Сутність та призначення казначейського контролю. Організація 
фінансового контролю у системі казначейства. Казначейський контроль 
при зарахування надходжень бюджету, Здійснення контролю при 
обслуговування видаткової частини бюджету. Контроль за веденням 
бухгалтерського обліку і складання звітності . Внутрішній аудит і 
контроль у системі казначейства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби: 
1. Казначейська система : підручник / В.І. Стоян, М.О. Даневич,  
М.Й. Мац. – Київ : Центр навч. літ., 2014. – 868 с. 

2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : 
монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2015.–376 с. 

3. Бюджетна система України та Євросоюзу : [монографія] / [С.О. Булга-
кова, О.І. Барановський та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010,– 396 с. 

4. Опалко К.С. Казначейська справа : навч. посіб. / К.С. Опалко. – 
Київ : Аграрна освіта. – 2014. – 296 с. 

5. Форкун І.В. Основи казначейської справи : навч. посіб. / І.В. Форкун, 
Н.Л.Фролова – 3-е вид., випр. та доповн. – Львів : Новий Світ , 
2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
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5.1. Назва.Управління публічними закупівлями. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019-2020 р. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Міняйло О.І., канд. екон. наук, доц. 
5.6.Результати навчання.  

За результатами навчання студент повинен здобути такі компетенції: 
застосування нормативно-правових актів з питань публічних закупівель; 
формування та обґрунтування плану закупівлі на певний період; вибір 
процедури публічних закупівель; розробка тендерної документації; 
розробки критеріїв та оцінки тендерних пропозицій; засвоєння 
практичних особливостей функціонування тендерного комітету; 
оволодіння теоретичними та практичними навиками роботи в електронній 
системі тендерних торгів «ProZorro»; засвоєння організаційно-правових 
засад діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
Антимонопольного комітету України та інших органів, що здійснюють 
державну політику у сфері публічних закупівель; формування основних 
умов договору про закупівлю та контроль за їх виконанням тощо. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Політична економія», «Державне управління та місцеве 
самоврядування», «Макроекономіка», «Основи менеджменту», 
«Правознавство» та «Адміністративне право». 
5.8.Зміст дисципліни.  

Теоретико-методологічні засади здійснення публічних закупівель. 
Державна політика у сфері здійснення публічних закупівель. Орга-
нізаційні засади здійснення публічних закупівель. Визначення 
конкурентоспроможності продукції учасників тендерних торгів. 
Процедури здійснення публічних закупівель. Документальне забезпечення 
процедур публічних закупівель. Сучасний стан, тенденції та розвиток 
системи публічних закупівель в Україні. Інформаційні технології у 
сфері публічних закупівель. Міжнародний досвід здійснення публічних 
закупівель. Державний контроль та координація у сфері публічних 
закупівель. 
5.9.Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Галанов В.А. Зарубежный опыт закупочной деятельности государства : 
учеб.-метод. пособие / В.А. Галанов, А.О. Гришина, С.Р. Шибаев. – 
М. : ИНФА-М, 2010. – 236 с.  

2. Державні закупівлі в Європейському Союзі: системи оцінки та 
засоби правового захисту / М. Трайбас, П. Бломберг, П.-Н. Горецькі 
[та ін.] ; [пер. з англ. О. Мацак]. – Київ : Центр адаптації державної 
служби до стандартів Європейського Союзу, 2008. – 176 с. 
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3. Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи 
реформ : монографія / О.О. Молдован. – Київ : НІСД, 2011. – 380 с. 

4. Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі : підручник / Н.Б. Ткаченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 244 с. 

5. Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся 
по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.] ; 
под общ. ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – 6-е изд. – М. : Омега-Л, 
2010. – 960 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
проведення лекційних та практичних занять; робота в системі 

дистанційного навчання; перевірка ситуаційних завдань; тестування; 
контроль самостійної роботи студента. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (перевірка ситуаційних завдань, тестування, 
контроль самостійної роботи студента, комплексна контрольна робота); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.Маркетинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ткаченко Н.Б., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів сучасної системи поглядів, спеціальних 
знань та вмінь у галузі маркетингу, набуття практичних навичок 
маркетингової діяльності, які дали б можливість використовувати 
методологію та інструментарій маркетингу у майбутній діяльності 
щодо ефективного досягнення стратегічних та оперативних цілей 
підприємства.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економічної теорії», «Психологія». 
5.8. Зміст.  

Сутність та зміст маркетингу як сучасної філософії бізнесу, 
самостійного виду підприємницької діяльності та функції управління 
підприємством. Маркетингове середовище, його структура, фактори 
формування. Сегментація ринку: сутність, ознаки, та стратегії сегмен-
тації. Мета та завдання цінової політики. Особливості механізму 
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ціноутворення на різних типах ринків. Фактори ціноутворення. Цінові 
стратегії. Маркетингова збутова діяльність. Типи посередників, їх 
місія та характеристики. Фактори вибору каналу розподілу підпри-
ємством. Система маркетингових комунікацій. Комунікаційна модель. 
Структура комплексу маркетингових комунікацій. Стилі рекламних 
звернень. Засоби стимулювання збуту. Прямий маркетинг. Поняття 
Інтернет-маркетингу. Цілі та засоби зв’язків з громадськістю. 
Особливості проведення виставок. Бренд та процес його створення.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підручник / В.В. Ор-
тинська, О.М. Мельникович. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2015. – 435 c. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. –  
Вид.3-тє, переробл. і доповн. – Київ: КНЕУ, 2011. – 543 с. – Школа 
маркетингового менеджменту.  

3. Тімонін О.М. Маркетинг: навч. посіб. / О.М. Тімонін, О.А. Небилиця. – 
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 151 c. 

4. Маркетингова товарна політика : підручник / [С.І. Чеботар, С.М. Боняр, 
Р.І. Буряк та ін.] ; за ред. С.І. Чеботаря. – Київ : Преса України, 
2012. – 263 с. 

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник [для студ. екон. спец. вищ. 
навч. закл.] / С.С. Гаркавенко. – 7-ме вид. – Київ : Лiбра, 2010. –  
717 с. 

6. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. – Київ : 
Студцентр, 2008. – 605 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції: оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація. 
Практичні заняття (презентація, дискусія, комунікативний 

метод, модерація, «мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих 
групах, інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; 
перевірка підготовленого реферату, дайджесту, звіту, презентації, 
задачі, ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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